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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

జనసేన గురించి ఆలోచిించిండి... 

ఆశీర్వదించిండి
•రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తు కోసం జనసేనకు అవకాశం ఇవ్ండి
•జనసేన అభ్యర్థిలో నన్ను చూడండి
•పటిష్టమైన పాలనకు జనసేన వ్్యహం
•గోదావర్ జిల్లాల న్ంచి మొదలయ్్య మార్పు పులివందులన్ తాకాలి
•వైసీపీ వాళ్ళకు నోర్, చెయ్్య లేసేతు... మాకూ నోర్, చెయ్్య లేసతుంది
•అననుగా అమ్మేసతున్నుడు... మామయ్యగా మంచేసతున్నుడు!
•అంబేద్కర్ స్ఫూర్తుని వైసీపీ కాలరాసతుంది
•అనిను వరాగాలన్ ఈ ప్రభుత్ం మోసం చేసంది
•ప్రజలపై కక్షగటి్ట అధికారం తెచ్చుకొని ఇపుపుడు కక్ష తీర్చుకుంటున్నుర్
•ఆంధ్రప్రదేశ్ న్ ఆర్థిక అభివృదిధి దిశగా మందుకు తీసకువళతుం
• మండపేటలో కౌలు రైత్ల భరోసా యాత్ర కార్యక్రమంలో జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యణ్
శతఘ్ను న్్యస్: ‘నేన్... ఇపపుటికిపుపుడు రాజకీయాలోలాకి వచిచు ఓటులా వేయమని అడగడం లేదు. దశాబ్ంననుర న్ంచి ప్రజల 
కష్్టలన్ నిశితంగా పర్శీలించాన్. క్షేత్రసాథియ్లో ప్రజా సమస్యలన్ అరథిం చేసకున్నున్. ప్రజల కోసం జనసేన 
నిలబడుత్ందా..? పవన్ కళ్యణ్ వ్యకితుత్ం ఏంటి? జనసేన పార్్ట పాలన ఎల్ ఉంటుంది? అని మీరే ఆలోచించ్కోండి. 
మీ కుటుంబ సభు్యలతో, మిత్రులతో చర్చుంచ్కోండి. ఆలోచించి ఆశీర్దించండి. న్కు ఎపుపుడూ ఇవ్డమ్ తపపు 
అడగడం తెలియదు. కానీ రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తు కోసం కచిచుతంగా జనసేనకు అవకాశం ఇవా్లని, మీరంతా దీనిపై 
చర్చుంచ్కుని ఆశీర్దించాలని కోర్త్న్నున్’ అని జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గార్ ప్రజలకు విజ్ఞప్తు చేశార్. 
శనివారం రాత్రి మండపేటలో కౌలు రైత్ భరోసా యాత్ర సభ నిర్హిచార్. రాజమండ్రిలో ఉదయం 11 గం.కు మొదలైన 
యాత్ర మండపేట చేరేందుకు సాయంత్రం 5గం. దాటింది. రాజానగరం, రాజమండ్రి అర్బన్, రాజమండ్రి రూరల్, కొతతుపేట నియోజకవరాగాల మీదుగా ఈ యాత్ర సాగంది. 
దార్పొడవున జనసేన న్యకులు, కార్యకరతులు, యువకులు, మహిళలు నీరాజన్లు పలికార్. ఆతమేహత్య చేసకునను కౌలు రైత్లకు సంబంధించిన కుటుంబాలన్ 
మండపేటలోని సభా వేదికపై పరామర్్శంచి ఒకో్క కుటుంబానికి రూ.లక్ష చెకు్క అందచేశార్. ఈ వేదికపై 51మందికి చెకు్కలు అందచేశార్. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ 
కళ్యణ్ గార్ ప్రసంగస్తు.. “ప్రజాక్షేత్రంలో ఎల్ంటి బెదుర్బెర్కు లేకుండా నిలబడతాం. ప్రజలకు అదు్తమైన పాలన అందించడానికి జనసేన పార్్ట సదధింగా ఉంది. 
పోటీ చేసే జనసేన అభ్యర్థిలో నన్ను చూడండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృదిధి, ఆర్థిక పురోభివృదిధి కోసం జనసేన పార్్ట పటిష్టమైన ప్రణాళికతో మందుకు వళుత్ంది. న్ కంఠంలో 
ప్రాణం ఉండగా అవినీతికి ఆసా్కరం ఇవ్న్. కచిచుతంగా మీ అందర్ ఆశీరా్దంతో వచేచు ఎనినుకలోలా జనసేన జండాన్ ఎగురవేసాతుం. మీకు మ్మ జవాబుదార్గా ఉంటం.
•బూటకపు మాటలకు బలి చేసతున్నుర్
అనను వసతున్నుడు... మామయ్య వసతున్నుడు... మంచి రోజులు వసతున్నుయ్ అని మభ్య పెట్టర్. అమలు చేయలేని హామీలు ఇష్్టన్సారం ఇచేచుశార్. అధికారమ్ 
పరమావధిగా నోటికొచిచున ప్రతి వాగా్నం చేశార్. ఇపుపుడు ప్రజలన్ ఆన్టి బూటకపు మాటలకు బలి చేసతున్నుర్. సీపీఎస్ రదు్ చేసాతుమని, యువతకు ఉద్్యగాలు 
ఇచేచుసాతుమని రకరకాల మాటలు చెపాపుర్. అడిగనదానికి, అడగని దానికి కూడా అధికారం కోసం హామీల వర్ం కుర్ప్ంచిన ఘనత వైసీపీ న్యకులకే దకు్కత్ంది.

•పాదయాత్ర చేసన వాళ్ళంతా మహాన్భావులు అయ్పోర్
పాలనలో కులం చూడం.. మతం చూడం.. ప్రాంతం చూడం.. రాజకీయం అస్సలు చూడం 
అని చిలక పలుకులు పలికిన వ్యకుతులే.. ఇపుపుడు వాటిని ప్రాతిపదికగా చేసకొని పాలన 
చేసతున్నుర్. కుల్ల మధ్య చిచ్చు పెటి్ట ఓటులా పొందాలని కుట్రలు పన్నుత్న్నుర్. ప్రజలపై 
కక్ష కటి్ట మర్ అధికారం కోసం పాదయాత్రలు చేశార్. ఆ అధికారం అందగానే ప్రజలపై 
కక్ష తీర్చుకుంటున్నుర్. అపపుట్లా మహాతామే గాంధీ, వినోబాభావే ల్ంటి మహాన్భావులు 
పాదయాత్రలు చేశార్. ఇపుపుడు చేసనవాళు్ళ వార్తో పోలుచుకుని గెలిచి.. ఆ తరా్త 
కాలు కింద పెట్టడం పూర్తుగా మానేశార్. హెలికాప్టర్లా, విమాన్లోలానే తిర్గుత్న్నుర్. 
ప్రజల మధ్య కనీసం తిర్గతే వార్ బాధలు అయ్న్ తెలుసాతుయ్. కాబటి్ట పాదయాత్రలు 
చేసనవారంతా మహాన్భావులు అయ్పోర్.
•న్కు సమంట్ ఫ్్యక్టర్లు... లక్ష కోటలా ఆసతులు లేవు

చైతన్్యనికి గోదావర్ జిల్లాలు ప్రతీక. రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు దిశానిరే్శం చేసే శకితు గోదావర్ జిల్లాలకు ఉంది. ఇక్కడి న్ంచి మొదలయ్్య మార్పు పులివందులన్ తాకాలి. ఆ 
ప్రాంతానిను కూడా మార్పులోకి తీసకురావాలి. ఒకసార్ మోసం చేయటనికి అలవాటు పడిన వ్యకుతులు మళ్్ళ ఎనినుకల సమయంలో మదు్ల మామయ్య వసతున్నుడు, అనను 
వసతున్నుడు అంటూ మళ్లా మన దగగార్కి వసాతుర్. జనం ఎవర్ వైపు నిలబడతారో నిర్ణయ్ంచ్కోండి. ఒకసార్ ఓటు వేసన పాపానికి కొనిను దశాబా్లు అపుపులు కటు్టకునే 
పర్సథితికి తీసకువచాచుర్. మళ్్ళ అల్ంటి తపుపు జరగకూడదు. వైసీపీ అధినేతల్ సమంట్ ఫ్్యక్టర్లు, పర్శ్రమలు, లక్ష కోటలా ఆసతులు న్కు లేవు. కానీ తోటి వాడు 
ఇబ్బందులోలా ఉంటే సహాయం చేయాలనే గుణం ఉంది. జనసేన అదే సదాధింతంతో మందుకు వళుత్ంది. దీనిలో ఎల్ంటి మార్పు ఉండబోదు. మహనీయుడు డాక్టర్ 
బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గార్ స్ఫూర్తుని తీసకోవడం అంటే ప్రజలకు మాయ మాటలు చెప్పు, బుగగాలు నిమిర్, మదు్లు పెట్టడం కాదు. ఆయన స్ఫూర్తుని, ఆశయాలన్ మందుకు 
తీసకువళలాలి. దేశ ప్రజలకు ఎంత మ్లు చేయాలి .. ఏం చేయాలి అననుది రాజా్యంగ రచన దా్రా అంబేద్కర్ గార్ దేశ ప్రజలకు అందించార్. ప్రజలకు మ్లు చేయడం 
అంటే అది. మాయ మాటలు, మోసపు మాటలు చెపపుడం కాదు. వైసీపీ శాసనమండలి సభు్యడు దళిత డ్రైవర్ న్ కిరాతకంగా చంప్తే నిందిత్నిను రక్ంచడం కాదు. 
భారతదేశంలో ప్రతి వ్యకితు అంబేద్కర్ రాసన రాజా్యంగానికి కటు్టబడే పని చేయాలి. డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కూడా మొదటిసార్ పోటీ చేసన ఎనినుకలోలా ఓడిపోయార్. ఏ 
ప్రజల కోసం అయ్తే ఆయన పని చేయాలన్కున్నురో, జీవితం తా్యగం చేయాలన్కున్నురో ఆ ప్రజల చేతిలోనే ఆయన ఓటమి పాలయా్యర్. అయ్న్ ఆయన ప్రయాణం 
ఆగలేదు. రాజకీయ ప్రయోజన్లకు అంబేద్కర్ పేర్న్ జనసేన ఎపపుటికీ వాడదు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

•ఎనీ్టఆర్, సత్యసాయ్ పేర్లా పెటి్టనపుపుడే పెట్టలి్సంది కదా?
డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ పేర్న్ వివాదం చేస లబిధి పొందాలని అధికార 
పార్్ట చేసన కుట్ర కోణమ్ కోనసీమ అలలార్లా. అధికార పార్్టకి ఆ ఉదే్శం 
లేకపోతే ఎనీ్టఆర్, సత్యసాయ్ పేరలాన్ ఆయా జిల్లాలకు పెటి్టనపుపుడే డాక్టర్ 
బి.ఆర్ అంబేద్కర్ పేర్న్ కోనసీమ జిల్లాకు పెటి్ట ఉండాలి. అల్ కాదు 
అంటే కచిచుతంగా వైసీపీ ప్రభుతా్నికి అంబేద్కర్ పేర్న్ వివాదం చేస, 
ఇతర్లన్ ఇర్కించే కుట్ర చేయడానికి ఇదంతా చేసనటులా సపుష్టంగా అరథిం 
అవుత్ంది. అందుకే అలలారలాలో పూర్తుగా కాలిపోయ్న మంత్రి ఇంటికి గాని, 
ఎమమేలే్య ఇంటికి గానీ మఖ్యమంత్రి వళ్ళలేదు. మర్ అంత ప్రేమ ఉంటే 
వార్ని ఎందుకు పరామర్్శంచలేదు.? జాతి న్యకులన్ మనస్ఫూర్తుగా 
గౌరవిసాతుం. జాతీయ న్యకులన్ భవిష్యత్తులోన్ కులం, మతం 
చూడకుండా గౌరవించ్కుంటమని మండపేట సభ సాక్గా జనసేన 
తీరామేనం చేసతుంది.
•పోరాడే దమమే లేకపోతే అరాచకవాదమ్ రాజ్యమ్లుత్ంది
అన్్యయానిను ఎదుర్్కనే గంత్ లేకపోతే, అక్రమానిను ఎదుర్్కనే దమమే 
లేకపోతే అరాచకవాదమ్ రాజ్యమ్లుత్ంది. ఇపుపుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లా 

జర్గుతోంది ఇదే. కచిచుతంగా అన్్యయం జర్గతే ప్రశినుంచండి. బలంగా పోరాడండి. ఎంతమంది మీద కేసలు పెడతార్? వందలు, వేలు, లక్షలోలా అరెస్టలు చేసాతురా. 
చేయనివ్ండి! శ్రీలంక ల్ంటి దేశంలోనే ప్రధాని ప్రజల ఆగ్రహానికి గురై వేరే దేశం పార్పోవలసన పర్సథితి ఏరపుడింది. ప్రజాసా్మ్య దేశం మనది. ప్రజల ఆగ్రహానికి 
ఏ న్యకుడైన్ తలవంచాలి్సందే. ప్రజా వ్యతిరేక విధాన్లతో మందుకు వళుత్నను వైసీపీ ప్రభుత్ం పై ఖచిచుతంగా గంత్ ఎతాతులి్సన సమయం వచిచుంది. దానిని ప్రతి 
ఒక్కరం అంది పుచ్చుకుందాం ఐక్యంగా మందుకు వళదాం. ఏ న్యకుడు తపుపు చేసన చొకా్క పటు్టకొని నిలదీసే ధైర్యం ఉండాలి. రేపు పొదు్నను జనసేన ప్రభుత్ం 
ఏరపుడిన్, ప్రతినిధులన్ అల్ అడిగేల్ మా జవాబుదార్తనం ఉంటుంది. కలల ఖనిజాలతో ఉనను,కొండలన్ ప్ండి చేసే యువత మన ఆసతు. పదిమందికి ఉపాధి కలిపుంచే 
యువతరం వచేచుల్ కచిచుతంగా జనసేన పార్్ట ప్రణాళికాయుతంగా మందుకు వళుత్ంది. కచిచుతంగా న్ ఒక్కడితోనే మార్పు సాధ్యమైపోత్ంది అదు్తాలు జర్గుతాయ్ 
అన్కోవదు్. మంచి భావాలు ఉనను సమూహానిను గెలిప్ంచ్కుంటేనే ఆంధ్రప్రదేశ్ కు భవిష్యత్తు ఉంటుంది. కచిచుతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కు వైసీపీ హానికరం. జనసేన పార్్ట 
బలమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకు దిశా నిరే్శం చేసతుంది.
•పంచాయతీలన్ పూర్తుగా బలోపేతం చేసాతుం
వైసీపీ ప్రభుత్ం సాథినిక సంసథిలన్ పూర్తుగా నిర్్ర్యం చేసతుంది. పంచాయతీల నిధులన్ అక్రమ పదధితిలో మళిలాసతుంది. ప్రభుత్ అవసరాలకు పంచాయతీ నిధులన్ 
వాడుకుంటున్నుర్. గ్రామపంచాయతీలు పూర్తుగా నిర్్ర్యం అయ్్య పర్సథితి కొనిను చోటలా కనిప్సతుంది. పంచాయతీల నిర్హణకు సైతం దేహి అని అడుకు్కనే పర్సథితి 
వచిచుంది అంటే సరా్కర్ ఎనిను దార్ణాలకు ఒడిగడుత్ంద్ అరథిం చేసకోవచ్చు. 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులన్ సైతం పక్కదార్ పటి్టంచార్. గాంధీజీ కలలు కనను సాథినిక 
సంసథిల బలోపేతం ఆశయాలన్, కలలన్ పూర్తుసాథియ్లో నెరవేరేచుల్ జనసేన పాలన ఉంటుంది. లోకల్ బాడీస్ బలోపేతం మీద పూర్తు సాథియ్లో దృష్్ట పెడతాం.
•రాబోయ్ ఎనినుకలకు సదధింగా ఉన్నుం
ఎనినుకలు ఎపుపుడు వచిచున దీటుగా ఎదుర్్కనేందుకు జనసేన పార్్ట సదధింగా ఉంది. పోరాటనిను నమమేకుని మందుకు వళుత్నను వాళ్ళం. మార్పు కోసం ఆరాటపడుత్నను 
వాళ్ళం. 2019లో ఒకసార్ చేసన తపుపుకే రాష్ట్ర ప్రజలు ఎంతగానో బాధపడుత్న్నుర్. ఎనినుకలోలా కచిచుతంగా తెలుగు రాష్్రాలోలా జనసేన జండా ఎగురవేయడం ఖాయం. 
దీనికి ప్రతి ఒక్క న్యకుడు జనసైనికుడు బలంగా పనిచేయాలి. ఎనినుకల మందు పాదయాత్రలో అక్కలు, చెల్లాలు అంటూ మదు్లు పెటి్టన మఖ్యమంత్రి- అధికారంలోకి 
వచిచున తరా్త గర్్ణీలన్ సైతం అంగన్్డి కేంద్రాలకు వచిచు పౌష్్టకాహారం తీసకోవాలని ఆదేశిసతున్నుర్. బడుల విలీనం పేర్తో విదా్య వ్యవసథిన్ అసతువ్యసతుం చేస 
ఎందర్నో రోడుడు మీదకు తెచాచుర్. కిలోమీటరలా మ్ర నడిచి వళలాలి్సన పర్సథితి ప్లలాలకు తీసకువచాచుర్. ప్రజా వ్యతిరేక పాలసీలు చేసతునను ప్రభుత్ం తీర్న్ ప్రజలంతా 
గమనిసతున్నుర్.
•గోదావర్ వరద ప్రాంతాలోలా సహాయం చేయండి
కరోన్ సమయంలో విసతుృతంగా ప్రజలకు జనసేన పార్్ట సేవలు అందించింది. ఏ ఆపద వచిచున్ ప్రజలకు సహాయం చేసేందుకు జనసైనికులు, న్యకులు సదధింగా 
ఉంటర్. విదేశాలోలా ఉనను వార్ని సైతం కరోన్ సమయంలో ప్రతే్యక విమాన్లు పంప్ స్సథిల్లకు తీసకువచిచున ఘనత జనసేన పార్్టకి ఉంది. ప్రసతుతం గోదావర్కి 
వరదల నేపథ్యంలో చాల్ లంక గ్రామాల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుత్న్నుర్. గోదావర్ వరద బాధిత్లకు జనసేన పార్్ట న్యకులు, జన సైనికులు సహాయం చేయాలని 
కోర్త్న్నున్. గోదావర్ మంపు బాధిత ప్రాంతాలోలా పర్యటించి సహాయం కోసం ఎదుర్చూసే వార్కి ఇతోథికంగా సహాయం చేయండి.
•పోలీస సబ్బంది వ్యవసథి కోసం పని చేయండి
పోలీసలు కేవలం రాజకీయ పార్్ట కోసమో వ్యకుతుల కోసమో పనిచేయడం కాదు. వ్యవసథిన్ నిలబెటే్టందుకు పని చేయాలి. ప్రతిసార్ జనసేన పార్్టని ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఈ 
ప్రభుత్ం శతవిధాల్ ప్రయతినుసతుంది. వైసీపీ వాళ్ళకు నోర్, చెయ్్య లేసేతు – మాకూ నోర్, చెయ్్య లేసాతుయ్. 99సార్లా భర్సాతుం సహిసాతుం..100 వ సార్ మాత్రం తాట తీస 
కింద కూరోచుబెడతాం. తెలుగు ప్రజల ఐక్యత ప్రధాన ధ్్యయంగా జనసేన పార్్ట మందుకు వళుత్ంది. వైసీపీకి మరోసార్ అవకాశం ఇసేతు రాష్ట్ర భవిష్యత్తు పూర్తుగా న్శనం 
అయ్నటేలా. జనసేన బాధ్యతాయుతమైన పాలన అందిసతుంది. జనసేన పార్్ట జనవాణి కార్యక్రమం చేపటి్టన తరవాత కానీ మఖ్యమంత్రికి ప్రజాదరా్బర్ గుర్తుకు రాలేదు. 
బలమైన ప్రతిపక్షం ఉంటే అల్ ఉంటుంది అని నిరూప్ంచాం” అని శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గార్ అన్నుర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ముఖ్యమింత్రి అసత్్యలతో ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు
•కౌలు రైత్ ఆతమేహత్యలన్ చ్లకన చేస మాటలాడం వార్ కుటుంబాలన్ అవమానించడమ్
•వైసీపీ అధికారంలోకి వచాచుక 3 వేల మంది ఆతమేహత్యలు చేసకున్నుర్
•ఒక్క తూ.గో జిల్లాలోనే 53 మంది బలవనమేరణాలకు పాలపుడాడుర్
•మఖ్యమంత్రి మొదు్ నిద్ర వదిలి వాసతువాలు చూడాలి
•శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ వసతున్నురనే రోడులా వేశార్... నష్టపర్హారం 
ఇచాచుర్
•ప్రభుతా్నికి చితతుశుదిధి ఉంటే ఆతమేహత్య చేసకునను ప్రతి 
కౌలు రైత్కు నష్టపర్హారం ఇవా్లి
•మండపేట కౌలు రైత్ భరోసా రచచుబండలో శ్రీ న్దండలా 
మనోహర్
శతఘ్ను న్్యస్: కౌలు రైత్ల ఆతమేహత్యల విషయంలో 
మఖ్యమంత్రి అసతా్యలు మాటలాడుతూ ప్రజలన్ తపుపుద్వ 
పటి్టసతున్నురని జనసేన పార్్ట రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమేన్ శ్రీ న్దండలా 
మనోహర్ గార్ తపుపుపట్టర్. సాగు నష్్టలు భర్ంచలేక కౌలు రైత్లు 
బలవనమేరణాలకు పాలపుడితే వార్ మరణాలన్ చ్లకన చేసేల్ మాటలాడటం సబబు 

కాదని అన్నుర్. మఖ్యమంత్రి ఇపపుటికైన్ మొదు్ నిద్ర వీడి ఆతమేహత్యలకు పాలపుడడు కౌలు రైత్లకు ప్రభుత్ం న్ంచి రూ. 7 లక్షల చొపుపున నష్టపర్హారం 
అందించాలని డిమాండ్ చేశార్. జనసేన కౌలు రైత్ భరోసా యాత్రలో భాగంగా శనివారం సాయంత్రం తూర్పుగోదావర్ జిల్లా మండపేటలో రచచుబండ 
కార్యక్రమం నిర్హించార్. జిల్లావా్యపతుంగా ఆతమేహత్యలకు పాలపుడడు 53 మంది కౌలు రైత్ కుటుంబాలకు శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గార్ రూ. లక్ష చొపుపున 
ఆర్థిక సాయం అందించార్. ఈ కార్యక్రమంలో పార్్ట ప్.ఏ.స. సభు్యలు శ్రీ కొణిదల న్గబాబు గార్ పాల్గాన్నుర్. ఈ సందర్ంగా శ్రీ న్దండలా మనోహర్ 
గార్ మాటలాడుతూ “వైసీపీ అధికారంలోకి వచాచుక రాష్ట్ర వా్యపతుంగా దాదాపు 3వేల మంది కౌలు రైత్లు ఆతమేహత్యలు చేసకున్నుర్. అననుపూర్ణల్ంటి 
తూర్పుగోదావర్ జిల్లాలోనే దాదాపు 53 మంది బలవనమేరణాలకు పాలపుడాడుర్. దీనికి సంబంధించి ఆధారాలు జనసేన పార్్ట దగగార ఉన్నుయ్. రైత్ స్రాజ్య వేదిక ఇచిచున నివేదిక, 
సమాచార హకు్క చట్టం దా్రా మా పార్్ట న్యకులు సేకర్ంచిన వివరాలు ఆధారంగానే మ్మ మాటలాడుత్న్నుం. మ్మ చెబుత్నను ల్క్కలోలా తపుపులు ఉంటే ఆతమేహత్యలకు పాలపుడడు 
కౌలు రైత్ కుటుంబాలు వేదికపైనే ఉన్నుయ్. మఖ్యమంత్రికి దమమేంటే వీర్లో ఎవర కౌలు రైత్ కుటుంబం కాదని నిరూప్ంచగలరా? కౌలు రైత్ మరణాలపై సాథినిక పోలీస్ సే్టషన్ 
లో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదయ్్యంది, గ్రామసతులు ధ్రువీకర్ంచార్. అయ్న్ వీళలాకు సీసీఆర్్స కార్డు లేదు, పట్టదార్ పాస్ పుసతుకం లేదని మఖ్యమంత్రి నష్టపర్హారం ఇవ్కుండా నిలిప్వేశార్.
•హడావుడిగా నష్టపర్హారం ఇసతున్నుర్
మండపేటలో శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గార్ పర్యటిసతున్నురని తెలిస ఈ నియోజకవరగాంలో ఒక పెద్ మనిష్ రాత్రికి రాత్రే రోడులా మరమమేత్లు చేయ్ంచడం వాసతువం కాదా? రెండేళులాగా 
కాళులా అర్గేల్ తిర్గన్ రాని నష్టపర్హారం ఇవాళ శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గార్ వసతున్నురని తెలిస న్లుగు రోజుల క్రితం నలుగుర్ కౌలు రైత్ కుటుంబాలకు రూ. 7 లక్షల చొపుపున 
ఇవ్డం వాసతువం కాదా? అననుంపెటే్ట రైతననున్ ఆదుకోవాలనే సదుదే్శంతో జనసేన పార్్ట కౌలు రైత్ భరోసా యాత్ర చేపటి్టంది తపపు... ఇందులో ఎటువంటి రాజకీయ దుర్దే్శం 
లేదు. ఆతమేహత్యకు పాలపుడడు కౌలు రైత్ కుటుంబాల దీనసథితి చూస వార్ని ఆదుకోవాలని శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గార్ మందుకొచిచు... ప్రతి కుటుంబానికి రూ. లక్ష చొపుపున ఆర్థిక సాయం 
అందిసతున్నుర్. ఇందుకోసం ఆయన సంత సమమే రూ. 5 కోటులా విరాళం ఇచాచుర్.
•వ్యవసాయానికి రూ. లక్షా 27 వేల కోటులా ఖర్చు చేశారా?
వైసీపీ అధికారంలోకి వచిచున ఈ మూడేళలాలో వ్యవసాయ రంగంపై రూ. లక్షా 27వేల కోటులా ఖర్చు చేశాం. ధాన్యం కొన్గోళులా కోసం రూ. 45 వేల కోటులా ఖర్చు చేశాం. ఆర్ బీకేల దా్రా 
రైతననుల చేయ్ పటు్టకుని నడిప్సతున్నుం అంటూ మఖ్యమంత్రి మాటలాడార్. ఆయన నిజంగా వ్యవసాయ రంగంపై రూ. లక్షా 27 వేల కోటులా ఖర్చు చేస ఉంటే ఇంతమంది కౌలు రైత్లు 
ఎందుకు ఆతమేహత్యలు చేసకుంటర్? కౌలు రైత్ ఆతమేహత్యలోలా దేశంలోనే మన రాష్ట్రం ఎందుకు రెండో సాథినంలో ఉంటుందని ప్రశినుంచార్.
•హెలికాప్టర్ లో కాదు రోడలాపై తిరగాలి
గోదావర్ ఉగ్రరూపం దాలచుడంతో చాల్ వరకు లంక గ్రామాలు నీట మనిగాయ్. మఖ్యమంత్రి తక్షణం సపుందించి వార్కి ఆర్థికసాయం ప్రకటించాలి. హెలికాప్టర్ లో ఏర్యల్ సరే్ 
చేసేతు సర్పోదు... రోడలాపై తిర్గ క్షేత్రసాథియ్లో ప్రజలు పడుత్నను కష్్టలు తెలుసకోవాలి. రాష్ట్రంలోని రోడలా దుసథితిని ప్రభుత్ం దృష్్టకి తీసకెళ్లాల్ నిననుటి న్ంచి గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎం 
కార్యక్రమానిను ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు, వీర మహిళ అదు్తంగా ప్రజలోలాకి తీసకెళలాలి. అల్గే వాతావరణం సహకర్ంచకపోయ్న్, పోలీసలు అడుడుకున్ను ఇంతమంది జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు తరలిరావడం చాల్ ఆనందం కలిగంచింది. గోదావర్ ఉపొపుంగన్ లంక గ్రామాల న్ంచి సైతం రావడం విశేషం” అన్నుర్. ఈ కార్యక్రమానికి మండపేట అసంబీలా 
ఇంచార్జ్ శ్రీ వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ అధ్యక్షత వహించార్. ఈ కార్యక్రమంలో పార్్ట తూర్పు గోదావర్ జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దురేగాష్, ప్.ఏ.స. సభు్యలు శ్రీ పంతం న్న్జీ, శ్రీ మతాతు 
శశిధర్, శ్రీ ప్తాని బాలకృష్ణ, పార్్ట రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్్శ శ్రీ చిలకం మధుస్దన్ రెడిడు, కార్యక్రమాల నిర్హణ కమిటీ రాష్ట్ర ఛైరమేన్ శ్రీ కళ్యణం శివ శ్రీనివాస్, పార్్ట నేతలు శ్రీ మ్డా 
గుర్దత్ ప్రసాద్, శ్రీ శెటి్టబత్తుల రాజబాబు, శ్రీ బండార్ శ్రీనివాస్, శ్రీ మర్రెడిడు శ్రీనివాస్, శ్రీమతి మాకినీడు శేషుకుమార్, శ్రీ అతితు సత్యన్రాయణ, శ్రీ పాటంశెటి్ట స్ర్యచంద్ర, శ్రీ త్మమేల 
రామసా్మి, శ్రీ పోలిశెటి్ట చంద్రశేఖర్, శ్రీ వర్పుల తమమేయ్యబాబు, శ్రీ సంగశెటి్ట అశ్క్, శ్రీ వై.శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర, జిల్లా కార్యవరగా సభు్యలు, వీరమహిళ విభాగ ప్రాంతీయ కో ఆర్డునేటర్లా, 
వివిధ విభాగాల సభు్యలు పాల్గాన్నుర్.

పొట్టిలింకలో ఆత్మహత్య చేస్కుననా కౌలు రైతు కుటింబానికి 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పరామర్శ

•పార్్ట తరఫున రూ. లక్ష ఆర్ధిక సాయం
ఉమమేడి తూర్పు గోదావర్ జిల్లాలో జనసేన కౌలు రైత్ భరోసా యాత్ర 
ప్రారంభమైంది. రాజమండ్రి రూరల్ నియోజకవరగాం, పొటి్టలంకలో ఆర్థిక 
ఇబ్బందులతో ఆతమేహత్యకు పాలపుడిన కౌలు రైత్ శ్రీ పచిచుమళలా శంకరం 
కుటుంబానిను పార్్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గార్ పరామర్్శంచార్. శ్రీ 
శంకరం మృతికి గల కారణాలు కుటుంబ సభు్యలన్ అడిగ తెలుసకున్నుర్. 
పార్్ట తరఫున లక్ష రూపాయల ఆర్ధిక సాయానిను ఆయన భార్య శ్రీమతి గౌర్కి 
అందచేశార్. శ్రీ శంకరం కుటుంబానికి జనసేన పార్్ట తరఫున అనిను రకాలుగా 
అండగా ఉంటమని శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గార్ భరోసా ఇచాచుర్. పార్్ట రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమేన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గార్, పార్్ట జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ 
కందుల దురేగాష్ తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తూరుపున మొదలైన జనసేన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర
* రాజమండ్రి విమాన్శ్రయంలో శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ కి ఘనసా్గతం
*గజమాలలతో మంచెతితున జన సైనికులు
శతఘ్ను న్్యస్: ఉమమేడి తూర్పు గోదావర్ జిల్లాలో కౌలు రైత్ 
భరోసా యాత్ర కోసం జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ 
గార్ రాజమండ్రి విమాన్శ్రయానికి చేర్కున్నుర్. అక్కడ పార్్ట 
న్యకులు, కార్యకరతులు ఘన సా్గతం పలికార్. అక్కడి న్ంచి 
పార్్ట పీఏసీ ఛైరమేన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గార్తో కలస మండపేట 
బయలుదేరార్. కౌలు రైత్ భరోసా యాత్ర కోసం జిల్లాకు వసతునను 
శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గార్కి సా్గతం పలికేందుకు ఉదయం న్ంచే 
పార్్ట న్యకులతోపాటు వీర మహిళలు, జనసైనికులు మధురపూడి 
విమాన్శ్రయం వద్కు చేర్కున్నుర్. విన్మాశ్రయం వలుపల 
భార్ గజ మాలలతో మంచెతాతుర్. ఆడపడుచ్లు హారత్లు పట్టగా, 
జనసైనికుల పూలవర్ంలో తడిస మద్వుతూ.. తన కోసం వచిచున 
ప్రతి ఒక్కర్కీ అభివాదం చేస్తు శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గార్ మందుకు 
కదిల్ర్. పార్్ట పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ ప్తాని బాలకృష్ణ, పార్్ట న్యకులు 
శ్రీ అతితు సత్యన్రాయణ, శ్రీ త్మమేల రామసా్మి, శ్రీమతి మాకినీడి 
శేషుకుమార్, శ్రీ వై. శ్రీనివాస్, శ్రీమతి ప్రియా సౌజన్య, శ్రీమతి గంట 
స్రూప, శ్రీ డీఎంఆర్ శేఖర్, శ్రీమతి కడలి ఈశ్ర్, శ్రీమతి మతా్యల జయ తదితర్లు శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గార్కి సా్గతం పలికిన వార్లో ఉన్నుర్.

తిరుపతిలో జనసేన వినూతనా 
నిరసన

*రోడుడు ట్యక్్స లు మీకు కావాలి.. రోడులా మాకు కావాలంటూ పలాకార్డుల ప్రదర్శన
*సఎం సార్ నిద్రలేవమంటూ నిన్దాలు
*రోడలా దుసథితి పై రోడులా భవన్ల శాఖ మంత్రి దాడిశెటి్ట రాజా పై కేస నమోదు 
చేయాలని ఈస్్ట పీఎస్ లో ప్రా్యదు
*జాతిప్త గాంధీ విగ్రహం మందు పలాకార్డులతో నిరసన
*గుంతల మయంగా మార్న రోడలాన్ బాగుచేయాలని గాంధీ విగ్రహానికి కూడా 
మమొరాండం సమర్పుంచిన జనసేన నేతలు

మన్యింలో రోడ్ల దుస్థితి పై ముఖ్యమింత్రి సమాధానిం చెప్పులి..?: 
అరకు జనసేన

*జనసేన నియోజకవరగా సమన్య కమిటీ సభు్యలు సాయ్బాబా దుర్యా కొర్రా ప్రవీణ్ కుమార్ మండల అధ్యక్షులు చిట్టం మరళి

శతఘ్ను న్్యస్: అల్లార్ సీతారామరాజు జిల్లా, అరకు నియోజకవరగాం. అనంతగర్ మండలం, ట్కూర్ పంచాయతీ పర్ధిలో గల నిమమేగూడా, మహంవలస రోడలా దుసథితి 
పై జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర కమిటీ ప్లుపు మ్రకు శనివారం జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎం సార్ అంటూ డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ కార్యక్రమం నిర్హించడం 
జర్గనది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్్ట నియోజకవరగా సమన్య కమిటీ సభు్యలు సాయ్బాబా దుర్యా, కొర్రా ప్రవీణ్ కుమార్, మండల అధ్యక్షులు చిట్టం మరళి 
మఖ్య అతిథులుగా పాల్గాన్నుర్, ఈ సందర్ంగా వార్ మాటలాడుతూ అరకు నియోజకవరగాం అనంతగర్ మండల్లోలా గల పలు పంచాయతీ పర్ధిలో గల గ్రామాలలో 
రోడలా దుసథితి ఫై ప్రభుత్ం తక్షణమ్ సపుందించాలని, గతంలో ప్రభుత్ం ఇచిచున హామీలన్ జగన్ రెడిడు న్యకత్ంలో మర్ చారని, ఇపపుటికైన నిద్రపోత్నను మఖ్యమంత్రి 
గార్ని జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో నిద్ర న్ంచి మ్లుకొలుపు త్న్నుమ. కావున మండలంలో ఉనను రోడలా గుంతలన్ పూర్తుసాథియ్లో పర్ష్్కరమయ్్యల్ ప్రభుత్ం దృష్్ట 
సార్ంచాలని ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్్ట డిమాండ్ చేసతుందని తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసైనికులు తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సర్్వపలి్ల జనసేన ఆధ్వర్యింలో రిండవరోజు డిజిటల్ 
క్యింపెయిన్

శతఘ్ను న్్యస్: సరే్పలిలా, ఆంధ్ర రాష్ట్ర రోడలా 
దుసథితి పై 2వ రోజు అనగా శనివారం 
జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్యణ్ 
ఆదేశాల మ్రకు సరే్పలిలా నియోజకవరగా 
జనసేన పార్్ట న్యకులు బొబే్బపలిలా 

సరేష్ న్యుడు ఆధ్ర్యంలో గుంతల రోడలా విషమై డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ దా్రా అసతువ్యసతుంగా 
ఉనను రోడలాన్ మరమమేత్ చేయాలని ప్రభుతా్నికి నిరసన తెలియజేసే విధంగా ఫలాకా్కర్డుల రూపంలో 
#ఘూదంఒర్నుంగ్ంశిర్. పూడిపర్తు ఈదగాలి ఇడిమ్పలిలా వడిడుపాల్ం గుర్వింద పూడి మీదుగా 
నేషనల్ హైవే కలిసేటువంటి 10 కిలోమీటర్లా రోడుడు గుంతలమయం నేషనల్ హైవే న్ంచి 2 
కిలోమీటర్లా బుర్రాన్పుర్ కి వళ్లా రోడుడు గుంతలమయం చెమడు గుంట కుంకుమపుడి మధ్యలో 
మటి్ట రోడుడు సరే్పలిలా నియోజకవరగాంలో అధా్నంగా ఉనను రోడలాపై గుంతలని ఇపపుటివరకు 
కూడా మరమమేత్లు చేయకపోవడం శ్చనీయం ఇకనైన్ ఈ గుంతలపై గంపడు మటి్టతో అనను 
గుంతలన్ పూడచుండి మహాప్రభో నిద్రలేవండి మఖ్యమంత్రి గార్ నిద్రలో ఉనను వాళ్ళని లేపవచ్చు 
కానీ నిద్రపోత్ననుటు్ట నటించే వాళ్ళని లేపడం చాల్ కష్ట సాధ్యం ఇకనైన్ మీర్ మ్ల్్కంటరని 
ఆశిసతున్నుమని తెలిపార్.

రహదారులను వింటనే నిర్మించాలి గలమెతితున జనసేన 
న్యకులు

శతఘ్ను న్్యస్:  శ్రీకాకుళం 
జిల్లా, ఎచెచురలా నియోజకవరగాం, 
రణసథిలం మండలం, 
కమమేంసగడాం న్ండి 
దేవరాప్లిలా వరకు వలిలా రోడులా 
చాల్ అధా్ననుంగా తయార్ 
అయ్్యంది. ప్రజలకు కావలసన 
మౌళిక సదుపాయాలు 
కలిపుంచకుండా మాటలు 
దాటవేసతు రహదార్లు దుసథితిని 
పటి్టంచ్కోని ప్రభుత్ం వైఖర్పై 

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యణ్ గార్ ప్లుపు మ్రకు శనివారం ఉదయం ఎచెచురలా నియోజకవరగాం 
న్యకులు మర్యు ససైటి బా్యంకు మాజీ చైరమేన్ కర్మజిజ్ మలీలాశా్రావు రోడులా సమస్యలపైన 
గలమతాతుర్. రోడులా సమస్యన్ పవన్ కళ్యణ్ గార్ దగగారకి చేరే విధంగా రోడుడు మారగాంలో రోడులా 
అధా్న పర్సథితిపై డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ జర్గంది. ఇపుపుడు ఉనను వైసప్ ప్రభుత్ం మర్యు గత 
ప్రభుత్ం తెలుగుదేశం పార్్ట చేసన తప్పుదాలు ప్రజలు చాల్ విధాలుగా గమనిసతున్నుర్ ఆచ్టు్ట 
ప్రక్కల 5గ్రామాలకు ఆరోడుడు పై ప్రయానించడానికి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుత్న్నుర్. స్్కల్ 
ప్లలాలు చాల్ ఇక్కటులా పడుత్న్నుర్, అల్గే గర్్ణీ స్త్రీలు అక్కడిక్కడే మధ్యలోనే డిలివర్ అయ్్య 
పర్సధిత్లు ఉన్నుయ్. ప్రజలకు విద్య, వైద్యం, రహదార్లు అవసరం కాబటి్ట ఈఅన్్యయానిను 
జనసేన పార్్ట న్యకులు కృష్్ణపురం యంప్టిస అభ్యర్థి పోటూనుర్ లక్షుమేన్యుడు ప్రభుత్ం పైన 
బలంగా ఎదుర్్కంటుంది అయన చెపాపుర్. ఈ పర్యటన భాగంగా సాధినిక ప్రజలు వరా్కాలంలో 
మర్ంత సమస్యపూర్తంగా ఉందని ఇనిను ఇబ్బందులు పడుత్నను ప్రభుత్ం పటి్టంచ్కోవడం లేదని 
తెలిపార్. ఈరోడులా సమస్యన్ ప్రభుత్ం వంటనే సపుందించి రోడులా నిరామేణానిను పూర్తు చేసాతురని 
జనసేనపార్్ట న్యకులు డిమాండ్ చేసార్, ఈ కార్యక్రమంలో మహాంతి రామసా్మి న్యుడు, 
గణపతి, అశిర్న్యుడు, కోటేశ్రరావు, ధన్ంజయ్,జగదీష్,రవిచంద్ర, కామ్శ్రరావు, ఆనంద, 
కావ్య, అనిత, సంద్య తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

తింబళ్లపల్్ల జనసేన ఆధ్వర్యింలో డిజిటల్ క్యింపెయిన్
శతఘ్ను న్్యస్:  అననుమయ్య 
జిల్లా, తంబళలాపల్లా 
నియోజకవరగాం జనసేన పార్్ట 
జాయ్ంట్ సక్రెటర్ బండి 
వంకటేశ్ర్లా ఆధ్ర్యంలో బి 
కొతతుకోట బెంగళూర్ ప్రధాని 
రహదార్ అయ్న సంకు 
ఉష్ గౌతమి జూనియర్ 
కళశాల ఎదుట నిత్యం 
విదా్యర్థిలు వాహన్లు తిర్గే 
రోడుడు ఈ విధంగా ఉననుది 

జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ ప్లుపుమ్రకు గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎం సార్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా 
ఈ రోడుడు దుసథితిని ప్రభుతా్నికి తెలియజేయడమైనది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా జాయ్ంట్ సక్రెటర్ 
ష్కీర్ బాష్ బి కొతతుకోట మండల అధ్యక్షులు ఎస్ రామాన్జులు న్యకులు చందు ఖలీల్ రవి 
మోహన మర్యు జనసైనికులు పాల్గాన్నుర్.

మారాకాప్రిం జనసేన ఆధ్వర్యింలో రిండవరోజు 
డిజిటల్ క్యింపెయిన్

శతఘ్ను న్్యస్: మారా్కపురం, జనసేనపార్్ట అధినేత పవన్ కళ్యణ్ ఆదేశాల 
మ్రకు ప్రకాశం జిల్లా తర్లాపాడు గ్రామం న్ండి న్యుడుపల్లా గ్రామం వళు్ళ 
రోడుడు మారగాంలో రోడలా అధా్న పర్సథితిపై డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ నిర్హించిన 
జనసేనపార్్ట మారా్కపురం నియోజకవరగా ఇంఛార్జ్ ఇమమేడి కాశీన్థ్. ఈ 
పర్యటనలో భాగంగా సాథినిక ప్రజలు వరా్కాలంలో మర్ంత సమస్య పూర్తంగా 
ఉందని, ఇనిను ఇబ్బందులు పడుత్నను ప్రభుత్ం పటి్టంచ్కోవడం లేదని తెలిపార్.

రాయదుర్ిం జనసేన ఆధ్వర్యింలో డిజిటల్ 
క్యింపెయిన్

శతఘ్ను న్్యస్: రాయదురగాం నియోజకవరగాం బొమామేనహల్ మండలంలోని 
బొమమేనహల్ న్ండి ఉరవకొండ పట్టణ న్నికి వలేలాదర్ సర్గా లేక ప్రజలు 
అసతువ్యసాథిలకు గురవుత్న్నుర్ అదేవిధంగా ఏపీఎస్ఆర్్టసీ బస్ డ్రైవర్లా కూడా 
చాల్ అవసథిలు పడుత్న్నుర్. ఏ సమయంలో ఏం జరర్గోతోంద్ అని బస్ 
డ్రైవర్లా కూడా నిర్తా్సహ పడుత్న్నుర్. ప్రజలకు అన్కూలంగా రోడులా ఉండాలి 
అనే ఉదే్శంతో శుక్రవారం రాయదురగాం నియోజకవరగాం జనసీన పార్్ట ఇంఛార్జ్ 
మంజున్థ్ గౌడ, ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ సభు్యలు రంజిత్ మండల ఉపాధ్యక్షుడు 
సకిందర్ ప్రధాన కార్యదర్్శ రమ్ష్, గంగాధర్ మర్య కార్యదర్్శలు మర్యు 
సంయుకతు కార్యదర్్శలు పాల్గాని ఈ కార్యక్రమానిను విజయవంతం చేసనందుకు 
ప్రతి ఒక్కర్కీ ధన్యవాదమలు తెలిపార్.

ప్లకిండలో రిండవ రోజు జనసేన డిజిటల్ 
క్యింపెయిన్

శతఘ్ను న్్యస్: పాలకొండ, 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యణ్ 
ప్లుపుమ్రకు పాలకొండ 
నియోజకవరగాం జనసేన 
పార్్ట న్యకులు శనివారం 
తంపటపలిలాలో రోడులా దయనీయ 
పర్సథితిలో ఉండడం వలలా స్్కల్ 
ప్లలాలు అవసథిలు పడుత్న్నుర్. 
# G o o d M o r n i n g C M -
Sir హా్యష్ టగ్ తో పాలకొండ 

నియోజవరగాంలో జనసేన డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ లో భాగంగా అధా్నంగా 
ఉననుటువంటి రోడులా పర్సథితికి నిరసన తెలియజేయడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన న్యకులు మర్యు కార్యకరతులు పాల్గానడం జర్గంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్ర్వతీప్రిం జనసేన ఆధ్వర్యింలో డిజిటల్ క్యింపెయిన్
శతఘ్ను న్్యస్: పార్తీపురం మన్యం జిల్లా, పాలకొండ నియోజకవరగాఒ, వీరఘట్టం మండలం, 
కంబరవలస గ్రామంలో #GoodMorningCMSir జిల్లా పర్షత్ ఉననుత పాఠశాల మందు 
రహదార్ దుసథితి గుర్ంచి జనసేన పార్్ట న్యకులు మత్స పుండర్కం మాటలాడుతూ జిల్లా పర్షత్ 
ఉననుత పాఠశాలకి సమార్ 8 గ్రామల న్ండి 600 మంది విదా్యర్థిలు వచిచు వళ్లా పాఠశాల 
మందు రహదార్ సర్గాగా లేదు. ఈ బురదలో దిగ విదా్యర్థిలు, ఉపాదా్యయులు పాఠశాలలోకి 
వళ్ళలి్సందే. గ్రామంలోని ప్రజలు ఈ బురదలోదిగ పొలం పన్లు, జిల్లా కేంద్ర, మండల 
కేంద్రామికి వళి్ళరావాలి్సందే. #GoodMorningCMSir పర్సరాలన్ పర్శుభ్ంగా ఉంచాలి 
అంటర్. పాఠశాల మందు ఇల్ ఉంటే ఎల్ సీఎం సార్. న్డు-నేడు నిధులతో పాఠశాలలు 
అభివృదిధి చేసామ అంటున్నుర్ మర్ పాఠశాలల మందు ఉనను రహదార్ కనిప్ంచలేదా సీఎం 
సార్ అని మత్స పుండర్కం ప్రశినుంచార్. జనసేన పార్్ట న్యకులు జనసేన జాని మాటలాడుతూ 
ప్రతి జనసైనికుడు మీ గ్రామాలోలా ఉనను రహదార్ల గుర్ంచి #ఘూదంఒర్నుంగ్ంశిర్ హా్యష్ 
ట్యగ్ దా్రా సీఎం జగన్ తెలిసేల్ సషల్ మీడియా దా్రా తెలపండి. వీర్తోపాటు కరేనున 
సాయ్పవన్, కోడి వంకటరావు, సమన్, ప్రణీత్, దండేల సతీష్, వి.న్గభూషణం పాల్గాన్నుర్.

స్ింగరాయకిండ జనసేన ఆధ్వర్యింలో జనసేన 
డిజిటల్ క్యింపెయిన్

• సంగరాయకొండ న్ండి పాత సంగరాయకొండ వళులా రహదార్ పర్సథితి అధా్నం
• సంగరాయకొండ న్ండి కందుకూర్ వళులా మండల ఆఫీస్ రోడుడు పర్సథితి అధా్నం
• సంగరాయకొండ న్ండి పాకాల గ్రామం వళులా రహదార్ పర్సథితి అధా్నం
• సంగరాయకొండ టౌన్ ట్రంక్ రోడుడు రహదార్ పర్సథితి అధా్నం
శతఘ్ను న్్యస్: కొండప్, జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ ఆదేశాల మ్రకు, 
రాష్ట్రవా్యపతుంగా ఉనను రోడలా పర్సథితి విషయంలో గాఢ నిద్రలో ఉనను సీఎం జగన్ రెడిడుకి 
తెలియజేసేల్ చేయబడిన డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ #GoodMorningCMSir ఈ 
కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా, కొండేప్ నియోజకవరగాం, సంగరాయకొండ 
మండలంలో పలు ప్రాంతాల రోడలా పర్సథితి పర్శీలించిన మండల అధ్యక్షులు రాజేష్ రోడలా 
దుసథితికి సంబంధించి ఫోట్లు చిత్రికించి #GoodMorningCMSir అనే హష్ టక్ 
దా్రా సామాజిక మద్యమాలోలా ప్రచ్ర్ంచడం జర్గనది. జులై 15 న్టికల్లా ఒక్క గుంత 
కూడ ఉండదు అని చెప్పున సీఎం జగన్ ఒక గుంత గూడా పూడచుని పర్సథితి రాష్ట్రంలో 
నెలకొననుది, ఇకనైన్ గాఢ నిద్ర న్ండి లేచి రోడలాపై దృష్్ట పెట్టలని జనసేన న్యకులు 
నిరసన చేయడం జర్గనది. ఈ కార్యక్రమంలో సంగరాయకొండ మండల అధ్యక్షులు 
అయ్న్ బతితున రాజేష్, మండల న్యకులు కాసల శ్రీనివాస్, అన్మల శెటి్ట కిరణ్ 
బాబు, గుంటుపలిలా శ్రీనివాస్, సంకే న్గరాజు, సయ్యద్ చాన్ భాష్, పోలిశెటి్ట విజయ్ 
కుమార్, షేక్ మా బాష్, షేక్ సల్తున్ భాష్, షేక్ సబాని, చలంచరలా కర్ణ్ కుమార్, 
తగరం రాజు, పాలకుర్తు శ్రీన్థ్, సమోన్, వాయుల చినను మర్యు జనసైనికులు 
పాల్గాన్నుర్.

శివదత్ బోడప్ట్ ఆధ్వర్యింలో డిజిటల్ క్యింపెయిన్
శతఘ్ను న్్యస్:  పాయకరావుపేట, జనసేన అధినేత ప్లుపు పేరకు గుడ్ మార్నుంగ్ 
సఎం సార్ డిజిటల్ కా్యంపెయ్నోలా భాగంగా శనివారం పాయకరావుపేట నియోజకవరగాం 
నక్కపలిలా మండలం చిననుతీన్రలా న్ంచి ఎస్ రాయవరం మండలం పోలవరం గ్రామానికి 
వళ్్ళ మారగాంలో జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర కార్యదర్్శ మర్యు పాయకరావుపేట నియోజకవరగా 
జనసేన న్యకులు శివదత్ బోడపాటి #GoodMorningCMSir హా్యష్ ట్యగ్ తో 
నిరసన తెలియజేయడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు మర్యు 
జనసైనికులు పాల్గానడం జర్గంది.

రాష్ట్ర రోడ్ల దుస్థితిపై దేశవ్్యపతుింగా చర్చ

శతఘ్ను న్్యస్: గుంటూర్, రాష్ట్రంలో అదా్ననుంగా ఉనను రోడలాపై జనసేన పార్్ట చేపటి్టన గుడ్ 
మార్నుంగ్ సీఎం సార్ డిజిటల్ కార్యక్రమానికి ర్కార్డు సాథియ్లో సపుందన వసతుందని, రాష్ట్రవా్యపతుంగా 
అదా్ననుంగా మార్న రోడలా దుసథితిపై దేశవా్యపతుంగా విసతుృత చరచు జర్గుతోందని జిల్లా జనసేన 
పార్్ట అధ్యక్షుడు గాద వంకటేశ్రరావు అన్నుర్. నగరంలోని ఏ టీ అగ్రహారం ప్రధాన రహదార్లో 
నిర్హించిన గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎం సార్ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గాన్నుర్. ఈ సందర్ంగా 
గాద వంకటేశ్రరావు మాటలాడుతూ ఏ వీధిలో చూసన్ రోడలానీను గుంతలమయంగా మారాయని 
విమర్్శంచార్. ఈ రోడలాపై ప్రయాణిసతునను ప్రజలు తరచూ ప్రమాదాలకు గురవుత్న్నురని, 
ది్చక్రవాహన్లు, ఆట్లు కొతతువి సైతం కొనిను రోజులోలానే పాడైపోత్న్నుయని ఆవేదన వ్యకతుం 
చేశార్. ప్రజలకు మౌలిక సదుపాయాలు కూడా కలిపుంచలేని అసమరధి మఖ్యమంత్రిగా జగన్ రెడిడు 
చర్త్రలో నిలిచిపోతాడని ధ్జమతాతుర్.
రాష్ట్ర కార్యదర్్శ మైన్ర్టీ న్యకులు షేక్ న్యబ్ కమాల్ మాటలాడుతూ మూడేళ్ళ వైసీపీ 
పాలనలో రాష్ట్రం మపె్పుఏళులా వనకి్క వలిలాందని విమర్్శంచార్. దబ్బతినను రోడలాపై ప్రయాణిస్తు 
ఆట్ చక్రాలు, బస్స టైర్లా ఎపుపుడు ఊడిపోతాయో అనను భయంతో ప్రయాణం చేయాలి్సవసతుందని 
ఆంద్ళన వ్యకతుం చేశార్. ఏ రాష్ట్రమైన్ అభివృదిధి పథంలో నడవాలి అంటే ప్రధానంగా 
రవాణా సౌకరా్యలు బాగుండాలని, రాష్ట్రంలో రహదార్లే సర్గాగా లేవని దుయ్యబట్టర్. జిల్లా 
వీరమహిళలు పార్తి న్యుడు , పాకన్టి రమాదేవి, బిట్రగుంట మలిలాకలు మాటలాడుతూ ఇంటి 
న్ంచి బయటికి వళిలాన వార్ తిర్గ ఇంటికి వచేచు దాకా భయంగానే ఉంటుందని, ఇల్ంటి రోడలా 
మీద ఎల్ంటి ప్రమాదం జరగకుండా ఇంటికి చేరటం అంటే ఆ రోజుకి గండం గడిచినటులాగా 
ప్రజలు భావిసతున్నురని అన్నుర్. వైసీపీ ప్రభుత్ం అధికారంలోకి వచిచు ఆర్ లక్షల కోటులా అపుపులు 
చేసందని అయ్న్ రాష్ట్ర వా్యపతుంగా ఆర్ కిలోమీటరలా రోడుడు కూడా వేయలేదని దుయ్యబట్టర్. 
వైసీపీ నేతలు సంక్షేమం పేర్తో రాష్్రానిను సంక్షోభంలోకి నెటే్టసతున్నురని విమర్్శంచార్. అనంతరం 
దబ్బతినను రోడలాన్ ఫోట్లు తీస టి్ట్టర్ లో పోస్్ట చేసార్. కార్యక్రమంలో పార్్ట నగర అధ్యక్షుడు 
నేరేళ్ళ సరేష్, కార్పురేటర్ పదామేవతి, అడపా మాణికా్యలరావు, ఆళ్ళ హర్, న్రదాస ప్రసాద్, 
రాజన్ల న్గలక్ష్మి, కొల్లా పదామేవతి , కొర్రపాటి న్గేశ్రరావు, వీర్శెటి్ట సబా్బరావు, లక్ష్మిశెటి్ట 
న్ని , విజయలక్ష్మి, ఆసయా, మాధవి, వరలక్ష్మి, హైమావతి, దాసర్ వంకటేశ్రరావు, శ్రీపతి 
భూషయ్య, భీమా శ్రీన్, పాండు రంగారావు, సాగర్, ఉపేంద్ర, పులిగడడు గోప్, మిద్ న్గరాజు, 
రమ్ష్ న్యుడు, ఇసామేయ్ల్, మధుల్ల్, రాజేష్, ల్నిన్, కొనిదేటి కిషోర్, సతీష్, బాష్, శిఖా 
బాలు, కిరణ్, జబీవై న్యుడు, తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

యర్ింశెట్టి బాబి ప్ట్టిన రోజు సిందర్ింగా పలు 
సేవ్ కర్యక్రమాలు

శతఘ్ను న్్యస్: వేగవార్పాలం గ్రామంనికి 
చెందిన జనసేన న్యకులు యర్రంశెటి్ట 
బాబి పుటి్టన రోజు సందర్ంగా శనివారం 
న్గులంక వృదుధిల వృదాధిశ్రమంలో 
నితా్యవసరాలు, కాయగూరలు ఇచిచు.. 
రాజోలు మానసక వికల్ంగుల అన్ధ 
ఆశ్రమంలో అననుదానం చేయడం జర్గంది, 

ఈ కార్యక్రమంలో ఆచంట వంకటేశ్రరావు, పంచదార చినబాబు, ప్పపుళ్ళ న్గు, 
పెది్రెడిడు మణికంఠ పాల్గాన్నుర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

డిజిటల్ క్యింపెయిన్ లో ప్టటిపరతు జనసేన
శతఘ్ను న్్యస్: శ్రీ సత్యసాయ్ జిల్లా 
పుట్టపర్తులో జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్యణ్ ఆదేశాల మ్రకు 
రోడలా దుసథితి గుర్ంచి మొదలు 
పెటి్టన డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ 
కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండవ 
రోజు మనిసపాలిటీ పర్ధిలోని 
బ్రిడిజ్ దగగార న్ండి సాయ్ నగర్ 

న్ంచి చిననుపలిలా జిల్లా పర్షత్ హైస్్కల్ వరకు అత్యంత దార్ణంగా ఉనను రోడలా గుర్ంచి 
జనసేన పార్్ట ఉమమేడి అనంతపురం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్్శ అబు్ల్ అబు ఆధ్ర్యంలో 
న్యకులు కార్యకరతులు వలలాడించార్. ఈ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్ం అధికారంలోకి వచిచు 
దాదాపు మూడు సంవత్సరాలు అవుత్న్ను పుట్టపర్తులోని రహదార్లు ఇంకా బాగు 
చేయకపోవడంతో వృదు్లు, మహిళలు, మర్ మఖ్యంగా ఇదే దార్గుండ రోజు 
వళ్్ళ విదా్యర్థిలు అనేక ఇబ్బందులకు గురవత్న్నుర్. కాబటి్ట ఇపపుటికైన్ ఈ రాష్ట్ర 
ప్రభుత్మ నిద్ర లేచి వంటనే రోడుడు పన్లు పూర్తు చెయా్యలని పుట్టపర్తు జనసేన పార్్ట 
తర్పున కోరార్. ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ పలలాపు తిర్పతేంద్ర, బోయ వంశీ, సాయ్ 
ప్రభ, మ్కల పవన్ కళ్యణ్, అభి, చిగచరలా గణేష్, శివ తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

రోడ్్ల గుింతలో్ల పడి ప్రాణాలు పోతుననా రోడ్ల 
మరమ్మతులు పట్టిించుకోని ప్రభుత్విం

శతఘ్ను న్్యస్: సంగనమల, జనసేన 
పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ 
ఆదేశాల మ్రకు జిల్లా అధ్యక్షులు టి.స 
వర్ణ్ ప్లుపు మ్రకు రోడలా అదా్న 
పర్సథిత్లన్ తెలియజేస్తు సంగనమల 
నియోజకవరగాం జనసేన పార్్ట 
అధ్ర్యంలో #GoodMorning-
CMSir డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ భాగంగా 
2వ రోజు బుక్కరాయసమద్రం 
మండలం న్ండి సదధిరాంపురం మీదుగా 

పపూపుర్ వరకు దాదాపు 20 కిలోమీటరల వరకు రోడుడు అధా్న పర్సథితిని తెలియజేయడం 
జర్గంది. వారం క్రితం ఇదే గుంతలోలా పడి రోడుడు ప్రమాదంలో పెద్నను (24) మరణించడం 
జర్గంది. ఇపపుటికైన్ వైసీపీ ప్రభుత్ం మ్లుకొని రోడులా మరమమేత్లు చేయాలని జనసేనపార్్ట 
తర్పున డిమాండ్ చేసతున్నుమని తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధికార ప్రతినిధి సాకే 
మరళ్కృష్ణ, జిల్లా కార్యదర్్శ చొపపు చంద్ర, బుక్కరాయసమద్రం మండల అధ్యక్షలు జి. 
ఎర్రిసా్మి, కార్యనిరా్హక సభు్యలు మనోహర్ మండల న్యకులు మనీంద్రా, పెది్రాజు, 
కుళ్ళయపపు, తాహిర్, శ్రీన్థ్, కిషోర్ తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

నిద్రపోతుననా సీఎిం గారు మేలుకోిండి: గింజికుింట 
రామకృష్ణ, తుప్కుల భాసకార్

శతఘ్ను న్్యస్: 
అనంతపురం జిల్లా 
శింగణమల నియోజకవరగాం, 
న్రపులమండలం, రాష్ట్రమలో 
రోడలా పై ఎక్కడ ఒక్క గుంత 
లేకుండా జులై 15 వతేది 
లోపు అనిను మరమమేతలు 
చేసాతుమని ప్రగల్్బలు పలికిన 
మఖ్యమంత్రి గార్ నిద్ర న్ండి 

మ్ల్్కన్లని, ఆంధ్రా ప్రదేశ్ రోడలా ఎంత ఆధా్నంగా ఉన్నుయో ఒక్కసార్ కళు్ళ తెరచి 
చూడాలని, జనసేన అధినేత పవన్కళ్యణ్ ప్లుపు తో గ్రామ, మండల, పంచాయ్తీలోలా 
గుంతలు తో ప్రమాదకరంగా ఉనను రోడులా మరమమేత్ చెపపుట్టలని కోర్తూ #గుడ్ 
మార్నుంగ్ సయం సర్ అంటూ డిజిటల్ కా్యంపెనింగ్ కార్యక్రమానిను ఈ నెల 15 న్ండి 
17 వ తార్ఖు వరకు చేపట్టడం జర్గుత్ంది. ఈ కార్యక్రమం లో భాగంగా మండలం 
లోని బండలాపలిలా పపూపుర్ గ్రామం, మూగేతిమమేపలిలా, నడిమిపలిలా, గూగూడు గ్రామాలోలా 
గుంతలతో, కంకర తేలి ప్రమాదకరంగా ఉనను రోడలాన్ పర్శీలించడం జర్గంది. 
వినోదం న్రాయణసా్మి మాటలాడుతూ మూగేతిమమేం పలిలా న్ండి న్రపుల తార్ 
రోడుడున్ వేయాలని, మండల కేంద్రానికి ప్లలాలు స్్కల్ కి వళ్ళడానికి ఎంతో ఇబ్బందులు 
పడుత్న్నునన్నుర్ గూగూడు గ్రామా కాలనిలో మర్గు నీర్ సరైన డ్రైనేజి లేక రోడలాపై 
ప్రవహిస్తు ప్లలాలు, మసలివాళు్ళ జార్ పడి ప్రమాదాలకు కారణం అవుత్న్నుయ్. ఈ 
సమస్యని గూగూడు సచిచువాలయ అధికార్కి దృష్్టకి తెచిచున ఫలితం లేదని సాథినికులు 
వాపోత్న్నుర్. ఇపపుటికైన్ ప్రభుత్ం పథకాలపై పెటి్టన దృష్్ట మౌలిక వసత్ల పై పెడితే 
బాగుంటుందని లేదంటే జనసేన పార్్ట తరపున పెద్ ఎత్తున ఆంద్ళన కార్యక్రమాలు 
చేపడుతామని హెచచుర్ంచార్. ఈ కార్యక్రమంలో వినోదం న్రాయణసా్మి, పృది్ 
రాజ్, శరత్, హర్ష్, కార్తుక్, వినోదం లోకేష్, సాకే రాజు, బాబు, బడుగు రమణ, వినయ్ 
కుమార్, రవీంద్ర , అరవింద్, జగదీష్, మధు, ప్రవీణ్ , రవితేజ, నరేష్ , మలిలాకార్జ్న 
దాసర్ మహేష్, చెననుకేశవులు, వినోదం రాకేష్ న్రపుల జనసైనికులు పాల్గాన్నుర్.

డిజిటల్ క్యింపెయిన్ లో అనింతసాగరిం జనసేన
శతఘ్ను న్్యస్: అనంతసాగరం, గుడ్ మార్నుంగ్ 
సీఎం సార్ ప్రోగ్రాం16 తేదీన అనంతసాగరం 
మండలంలోని ఉపపులపాడు న్ంచి పడమటి 
ఖమమేంపాడు ఇసక ర్చ్ దగగార వరకు రోడులా చాల్ 
అధా్న దుసథితి ఉన్నుయని గాఢ నిద్ర ఉనను రాష్ట్ర 
సీఎం జగన్ రెడిడుకి నిద్ర లేపుతూ #GoodMorn-
ingCMSir హాష్ టగ్ తో డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ 
నిర్హిస్తు నిర్హిస్తు మండల జనసేన పార్్ట 
అధ్యక్షులు షేక్ మహబూబ్ మసాతున్, మాటలాడుతూ 
రోడలామీద ప్రయాణిసతుననుపుపుడు గోత్లు ఉండడం 

సహజం కానీ మన రాష్ట్రంలో గోత్లు మధ్య ఉనను రోడులా వత్కో్కవాలి్సన పర్సథితి 
ఏరపుడింది. నిద్ర మత్తులో ఉనను సీఎం ఇపపుటికైన్ నిద్ర మ్ల్్కని రాష్ట్రంలో ఉనను రోడలాన్ 
మౌళిక వసత్లు ఏరాపుటు చేయాలని జనసేన పార్్ట డిమాండ్ చేయడం జర్గంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో మండల కార్యదర్్శ పెంచలరావు, జనసైనికులు, పెంచల ప్రసాద్ శ్రీహర్ 
మర్యు కార్యకరతులు పాల్గానడం జర్గంది.

డిజిటల్ క్యింపెయిన్ లో మదనపల్్ల జనసేన
శతఘ్ను న్్యస్: అననుమయ్య జిల్లా మదనపల్లా నియోజకవరగాంలో చితూతుర్ జిల్లా ప్రధాన 
కార్యదర్్శ దారం అనిత ఆధ్ర్యంలో మదనపల్లా టౌన్ దేవతా నగర్ రోడుడు గుంతలు 
గుర్తుంచి గుడ్ మార్నుంగ్ సఎం సార్ డిజిటల్ క్యంపెయ్నోలా భాగంగా #GoodMorn-
ingCMsir పలాకార్డులన్ ప్రదర్్శంచడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్్ట 
మదనపలిలా సీనియర్ న్యకులు శ్రీనివాస్, దారం హర్, కృష్ణమూర్తు, అశ్త్, ఆది, కిరణ్, 
పుర్షోతతుం, శివ, పెద్పాల్యం పుర్షోతతుం తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

మోకళ్ళ మీద నిలబడి వినూతనా నిరసన తెలిపిన రైల్్వ కోడూరు జనసేన

శతఘ్ను న్్యస్: ఉమమేడి కడప జిల్లా, రైలే్ కోడూర్, జనసేన అధ్యక్షులు ఫవన్ ఖల్యన్, 
ప్ఏస ఛైరమేన్ న్దండలా మనోహర్ ఆదేశాల మ్రకు రాష్ట్రంలో ఉనను అదా్నను రోడలా దుసథితిపై 
రెండో రోజు జర్గుచ్నను డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ లో భాగంగా ఉమమేడి కడప జిల్లా రైలే్ 
కోడూర్ న్ండి రెడిడువార్పలిలా రోడుడు (న్లుగు సార్లా గెలిచిన ఎమమేలే్య సంత గ్రామం) 
నందు జనసేన రాష్ట్ర కార్యదర్్శ తాతంశెటి్ట న్గేంద్ర ఆధ్ర్యంలో జనసేన న్యకులు 
మోకాళ్ళ మీద నిలబడి నిరసన కార్యక్రమం జర్గంది. ఎపుపుడు ఈ బ్రిడిజ్ గుర్ంచి అడిగన 
ఒక సంవత్సరం ఆగండి పాలు పోసకుని తీసకోవచ్చు అని 3సంవత్సరాలన్ండి 
చెబుత్నను నేపథ్యంలో అక్కడ పాలు పోసే కార్యక్రమం చేపట్టమ. ఈ కార్యక్రమంలో 
సరపుంచ్ సంయుకతు, సీనియర్ న్యకులు పగడాల వంకటేష్, వర్కూటి న్గరాజ, 
మద్పోలు రామసబ్బయ్య, వంకటచలపతి, కన్పర్తు శంకరయ్య, గంధంశెటి్ట దినకర్ 
బాబు, మాదం సబ్రహమేణ్యం, లకా్కకుల శంకరయ్య యువన్యకులు కొక్కంటి 
మహేష్, బీదం నవీన్ కుమార్, కొండేటి మనోజ్ కుమార్, సాదు సాయ్చంద్, బోనం 
సందీప్, వంశీ, హర్ తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రతితుప్డ్ జనసేన ఆధ్వర్యింలో డిజిటల్ క్యింపెయిన్
శతఘ్ను న్్యస్: ప్రతితుపాడు, ఆశచుర్యపోత్నను 
వార్కి, #GoodMorningCMSir అనేది 
ఆంధ్రప్రదేశ్ అసమరథి మఖ్యమంత్రి వై ఎస్ 
జగన్ ని తన బాధ్యతారాహిత్యమైన నిద్ర న్ండి 
మ్ల్్కలిప్ రాష్ట్రంలోని రోడలా దయనీయ సథితిని 
చూప్ంచే ప్రయతనుం జనసేనపార్్ట అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్యణ్ ఆదేశాలమ్రకు రోడలా దుసథితి పైన్ 
గాఢ నిద్రలో వునను ఈ ప్రభుతా్నిను నిద్ర లేపడానికి 
చేపటి్టన డిజిటల్ కాంపెయ్న్ లో భాగంగా 
ఈరోజు ఉదయం ప్రతితుపాడు నియోజకవరగామ 

వటి్టచెర్కూర్ మండలం మటూలార్ గ్రామంలో మటూలార్-వటి్టచెర్కూర్ రోడ్ డిజిటల్ కాంపెయ్న్ 
చేపట్టడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో గుంటూర్ 16వ డివిజన్ కార్పురేటర్ శ్రీమతి దాసర్ లక్ష్మీ 
దురగా, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్్శ ఉపుపు వంకట రతతుయ్య, జిల్లా కార్యదర్్శ డేగల లక్షష్మణ్, గుంటూర్ నగర 
ఉపాధ్యక్షుడు చింతా రేణుక రాజు, మండల అధ్యక్షుడు ప్రతితు బావన్నురాయణ, గ్రామ అధ్యక్షుడు కొటికం 
వంకటేశ్రరావు, గ్రామ వార్డు నెంబర్ బీరాల శ్రీనివాసరావు, మండల ప్రధాన కార్యదర్్శ అలలాం దశరథ 
రామయ్య, మండల కార్యదర్్శ గంగశెటి్ట వంకట్ మర్యు దర్మడుగుల సాయ్, ప్రతితు బ్రహమేయ్య, సాయ్ 
సరాధిర్, కిషోర్ రాయల్్స, పాల్ం వాస, పోతంశెటి్ట లక్షష్మయ్య, చేబ్రోలు బాజి న్యుడు, పాండు, బుర్రి 
న్గేశ్రరావు, రమ్ష్ పలువుర్ జనసైనికులు పాల్గాన్నుర్.

డిజిటల్ క్యింపెయిన్ లో బొబిబిలి జనసేన
శతఘ్ను న్్యస్: బొబి్బలి నియోజకవరగాం 
రామభద్రపురం మండలం కేంద్రంలో రోడులా 
ఆధా్నంగా ఉన్నుయని, బొబి్బలి నియోజకవరగా 
జనసేన పార్్ట న్యకులు మహంతి ధన్ంజయ 
అన్నుర్. ఈ సందర్బంగా జనసైనికులు సాల్ర్ 
రామభద్రపురం సంటరోలా నిరసన తెలిపార్. 
పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ ఆదేశాల మ్రకు 
డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ లో భాగంగా రోడుడుపై 
గుంతలు ఫోట్లు తీస సీఎంని ట్యగ్ చేస 
సషల్ మీడియాలో పోస్్ట చేసాతుమని తెలిపార్. 
కార్యక్రమం లో ప్రజలందరూ భాగసా్మ్యం 

కావాలని మహంతి ధన్ంజయ కోరార్. ఈ కార్యక్రమంలో మళు్ళ గణపతి, మలిలా వంకటన్యుడు, 
పపపుల అపపులన్యుడు, మళు్ళ కిషోర్, యాళలా మణి, బెలలాన సాయ్ మర్యు మండల జనసైనికులు 
పాల్గాన్నుర్.

బాసర ట్రిప్ల్ ఐటీ విదా్యరుథిలకు న్ణ్యమైన ఆహారిం 
అిందించాలని జనసేన డిమాిండ్

శతఘ్ను న్్యస్: ఉమమేడి ఆదిల్బాద్ జిల్లా జనసేన పార్్ట ఉపాధ్యక్షులు సంకెట మహేష్ బాబు 
మాటలాడుతూ గత కొది్రోజుల క్రితమ్ విదా్యర్థిలు తమ యునివర్్సటీ లోని సమస్యలన్ పర్ష్కర్ంచాలని 
ధరాను చేశార్. అత్యంత సదీర్ఘ పోరాటం దా్రా విజయం సాధించి, కొనిను రోజులు గడవక మందే 
మళ్్ళ మస్ కాంట్రాక్టరలా కకు్కర్తు వలలా విదా్యర్థిల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుత్న్నుర్. న్ణ్యమైన 
ఆహారం అందించక పోవడం వలలా దాదాపు 300 మంది విదా్యర్థిలు అస్సథితకు గురయై హాసపత్రిలో 
చేరే పర్సథితి దాపుర్ంచింది. కుళి్ళన కూరగాయలు, కలీతు న్నె వలలా తకు్కవ ధరలకే విక్రయ్ంచి డబు్బలు 
దండుకుంటున్నుర్. విదా్యర్థిలన్ పరామర్్శంచడానికి వళి్ళన జన సేన న్యకులన్ అక్రమంగా అరెస్్ట 
చేస జైలోలా పెట్టడానిను తీవ్ంగా వ్యతిరేకిసతుంది. ఇల్ంటి కాంట్రాక్టరలాన్, దానికి సహకర్సతునను అధికార్ల 
పై చట్ట పరమైన చర్యలు తీసకోనీ, వార్పై క్రిమినల్ కేసలు పెటి్ట లైసన్్సలు రదు్ చేయాలని, విదా్యర్థిలకు 
ఏమైన్ జర్గతే ప్రభుతా్నిదే పూర్తు భాధ్యత వహించాలి్స వసతుంది. ఈ నిరలాక్షా్యనికి కారణం విదా్యశాఖ 
మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడిడు వంటనే రాజీన్మా చేయాలని డిమాండ్. లేనియెడల ప్రభుత్ం మడలు వంచే 
విధంగ పోరాటం చేసాతుమని ప్రభుతా్నికి హెచచుర్సతున్నుమని తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్్ట 
యూత్ న్యకులు రమోజివార్ గంగ ప్రసాద్, బోలపుల్ వాడ్ చంద్రశేఖర్, రోహిత్, మహేష్, దేవిదస్ 
తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

గిద్దలూరు జనసేన ఆధ్వర్యింలో 
రిండవరోజు డిజిటల్ క్యింపెయిన్

శతఘ్ను న్్యస్: జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ ఆదేశాల మ్రకు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ద్ంశమైన రోడలా పర్సథితి ఈ ప్రభుతా్నికి తెలిసేల్ 
మర్యు నిద్రలో ఉనను మఖ్యమంత్రి మ్ల్్కనేల్ ప్లుపునిచిచున #Good-
MorningCMsir కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండవ రోజు ప్రకాశం జిల్లా, 
గద్ల్ర్ నియోజకవరగాం, కంభం మండలంలో రావిపాడు గ్రామంలో 
పర్యటించిన గద్ల్ర్ నియోజకవరగాం ఇంఛార్జ్ బెలలాంకొండ సాయ్బాబు, 
ఇంఛార్జ్ బెలలాంకొండ మాటలాడుతూ రావిపాడు బ్రిడిజ్ దాదాపు 70 సంవత్సరాల 
క్రితం నిర్మేంచార్, అధిక బర్వు గల వాహన్లు ఇసక, కంకర తిపపుర్్స 
రావడం వలన బ్రిడిజ్ కృంగనది, వాగు ఉదృతంగా వచిచునపుపుడు ట్రాక్టరూ్కడ 
కొటు్టకుపోయ్ంది,ప్రభుత్ అధికార్లు వంటనే సపుందించి బ్రిడిజ్ నిరామేణం 
చేపట్టలని కోరార్, బ్రిడిజ్ మీద గోత్లోలా వాటర్ నిలిచి వుననుది, ప్రజల కోసం 
వంటనే బ్రిడిజ్ నిరామేణం చేపట్టలని ప్రభుత్ం నిరలాక్షష్ం చేసేతు జనసేన పార్్ట 
అధికారం వచిచున తరవాత బ్రిడిజ్ నిరామేణం చేసాతుమని ప్రజలకు హామీ ఇచాచుర్,ఈ 
కార్యక్రమంలో పాల్గానను జిల్లా న్యకులు లంకా నరసంహా రావు, కాల్ బాల 
రంగయ్య, గజజ్లకొండ న్రాయణ, రాచరలా న్యకులు సద్ం వంకటేశ్ర్లా, 
కంభం మండలం అధ్యక్షులు తాడిశెటి్ట ప్రసాద్, శ్రీపతి కాశయ్య, ప్కి్కలి 
కాసయ్య, మీనిగ కాశిరావు, నలలాబోత్ల శివయ్య, అరధివీడు మండల న్యకులు 
బైరా శేష్ద్రి న్యుడు, శ్రీపతి కృష్ణయ్య, కొంకల రంగసా్మి, బెసతువారపేట 
మండల న్యకులు ఇళు్ళర్ అనిల్ కుమార్, కువా్రపు దేవరాజు, తోటకుర్ 
కొండయ్య, బుక్క ఓబయ్య, బోయళ్ళ పవన్ కుమార్, రెడిడుమోయ్న బాబు, 
కోవలకుంటలా గోవరధిన్ తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

రోడ్ల సమస్యలపై రిండవ రోజు గళమెతితున జనసేన జానీ

శతఘ్ను న్్యస్: రహదార్లు 
గోత్లు జూన్ 15 న్టికి 
రోడులా పూర్తుచేసాతుమని జగన్ 
మోహన్ రెడిడు ప్రకటించడం 
అందర్కీ తెలిసన విషయమ్ 
కానీ నేటి ఆంధ్రప్రదేశ్ 

రోడలా దుసథితిని చ్సేతు పల్లాలులాలో బురదలు టౌన్ లో అడుగుకి ఒక గుంత 
గయ్్యలు కానీ పటి్టంచ్కోని ప్రభుత్ం ఈ వైసా్సర్్సపీ ప్రభుత్ం అని ఈ 
వైఖర్పై జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యణ్ గార్ ప్లుపు మ్రకు రెండవ రోజు 
పాలకొండ నియోజకవరగాం పదమేపురం మలీలావీడు బడుడుమసంగ సంగుపురం 
వళ్్ళ మారగామధ్య రహదార్లులో గెడడువంతనే సగంపైగా కొటు్టకుపోయ్న 
గ్రామంలో పర్యటించడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమానిను ఉదే్శించి జనసేన 
జానీ మాటలాడుతూ రోడులా సమస్యలపైన గలమతాతుర్. ఈ రహదార్లోలా 
ప్రయాణించాలంటే ప్రజలు తీవ్ అసహనం వ్యకతుం చేసతున్నురని ఈ గడడులో 
ఒక ఆవు పడి చనిపోవడం కూడా జర్గందని.. దీనికి కారకులు సాథినిక 
నేతలు ప్రభుత్ అధికార్లునే.. అల్గే నీటి కోసం మూడు కిలోమీటరలా 
దూరం మహిళలు ప్రయాణం చేయాలి్స వసతుంది అని.. ఈ సమస్య 
పర్ష్్కరం పై అవసరమైతే కల్క్టర్ గార్ దృష్్టకి కూడా తీసకువళ్ళడానికి 
సదధింగా రాజాపేట, బాస్ర్ యల్ యల్ పురం, కోటిపలిలా, పదామేపురం, 
పాలకొండ నియోజవరగా న్యుకులు, నియోజకవరగా జనసైనికులు సదధింగా 
ఉన్నురని జనసేన జానీ చెపపుడం జర్గంది. ఈ యొక్క రోడులా కుళయ్ 
నీళులా సమస్యన్ శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గార్ దగగారకి డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ 
దా్రా మర్యు ఇపుపుడు ఉనను వైసప్ ప్రభుత్ం మర్యు గత ప్రభుత్ం 
తెలుగుదేశం పార్్ట చేసన తప్పుదాలు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుత్న్నురని.. 
చ్టు్ట ప్రక్కల గ్రామాలకు ఆరోడుడు పైన వళి్ళ రావడం ప్రజలు గర్్ణీ స్త్రీలున్ 
హాసపుటల్ కి తీసకువళ్ళలి అంటే భయంతో అక్కడిక్కడే మధ్యలోనే 
డిలవర్ అయ్్య పర్సధిత్లు ఉన్నుయని.. ఈ అన్్యయానిను జనసేన పార్్ట 
బలంగా ఎదుర్్కంటుంది అని.. ఈ రోడులా సమస్యన్ ప్రభుత్ం వంటనే 
సపుందించి రోడులా నిరామేణానిను పూర్తు చేసాతురని జనసేన జానీ కోరడమైనది. 
పవన్ కళ్యణ్ గార్ న్యకత్ం కోసం ప్రజలు ఎదుర్చూసతున్నురని 
ఈ సందర్ంగా జనసేన జానీ తెలియపరచడం జర్గంది. ఈ యొక్క 
కార్యక్రమంలో రాజపేట, బాస్ర్, యల్ యల్ పురం, కోటిపలిలా, 
పదమేపురం జనసైనికులు, మహిళలు, వృదు్లు, పాల్గానడం జర్గంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


ఆదివారం, 17 జూల ై2022

గుమ్మడిసాని శిలపు ఆధ్వర్యింలో పెిండ్్యల శ్రీలత న్యకత్వింలో 
డిజిటల్ క్యింపెయిన్

శతఘ్ను న్్యస్: అనంతపురం, అడుగుకు ఒక 
గుంత గజానికి ఒక గయ్్య అనను విధంగా 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడలా దుసథితి నెలకొననుదని 
జనసేనపార్్ట మహిళ విభాగం రాయలసీమ 
ప్రాంతీయ కమిటీ సభు్యరాలు పెండా్యల 
శ్రీలత ప్రభుత్ంపై ధ్జమతాతుర్ . ఈ మ్రకు 
శనివారం జనసేనపార్్ట న్యకురాలు 
గుమమేడిసాని శిలపు ఆధ్ర్యంలో పెండా్యల 

శ్రీలత న్యకత్ంలో “గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎం సార్” అనే కార్యక్రమానిను నిర్హించార్. ఈ 
సందర్బంగా వార్ మండల పర్ధిలోని తాడిపత్రి – ధరమేవరం రహదార్ నందు ఉనను రోడలాపై ఉనను 
గుంతల వద్ గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎం సార్ అనే పేలాకార్డు లన్ పటు్టకుని నిరసన తెలిపార్. పెండా్యల 
శ్రీలత మాటలాడుతూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యణ్ ప్లుపు మ్రకు నిద్రపోత్నను ప్రభుతా్నిను 
నిద్రలేపడం కోసం గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎం సార్ అనే కార్యక్రమానిను తలపెట్టడం జర్గందని, రాష్ట్రంలోని 
రోడలా పర్సథితి చాల్ అదా్నంగా ఉందని. వీటి వలలా ప్రతి రోజూ వందల్ది మంది మృత్్య ఒడి 
చేర్త్న్నురని అన్నుర్. గుమమేడిసాని శిలపు మాటలాడుతూ ప్రభుత్ం రోడలా నిర్హణ కోసం ప్రజల 
న్ండి అనేక రూపాలోలా పన్నులు వస్లు చేసతుంది, ఇవే కాకుండా రోడలా మరమమేత్తుల కోసం వేల 
కోటలా రూపాయలన్ అపుపు తీసకొచిచు వాటి దా్రా రోడులా వేయకుండా వైకాపా న్యకులు సంత 
ఖాజాన్లో జమ చేసకుని ప్రజలకు గుది బండన్ వేసతున్నురని అన్నుర్. ఇపపుటికైన్ ప్రభుత్ం 
మ్లుకొని రాష్ట్రంలోని రోడలాన్ బాగు చేయాలని డిమాండ్ చేశార్. ఈ కార్యక్రమంలో పదామేవతి, 
జిల్లా కార్యదర్్శ సంజీవరాయుడు, పెండా్యల చక్రపాణి, శింగనమల నియోజకవరగా న్యకులు 
కొండిశెటి్ట ప్రవీణ్ కుమార్, భాస్కర్, హర్ష్, ప్రదీప్, చంద్రమోహన్, కాశెటి్ట సావిత్రి, అనస్యమమే 
తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

అిండగా ఉింటిం: పెిండ్్యల శ్రీలత
శతఘ్ను న్్యస్: అనంతపురం, బాధిత 
కుటుంబానికి అండగా ఉంటమని 
జనసేనపార్్ట రాయలసీమ ప్రాంతీయ 
కమిటీ సభు్యరాలు పెండా్యల శ్రీలత 
పేర్్కన్నుర్. మండల పర్ధిలోని 
కేశేపలిలా గ్రామానికి చెందిన 
జనసేనపార్్ట క్రియాశీలక సభు్యడు 
నీల్ర్ న్రాయణసా్మి ఇటీవల 
జర్గన రోడుడు ప్రమాదంలో మృతి 
చెందటంతో బాధిత కుటుంబానిను 

పెండా్యల శ్రీలత పరామర్్శంచార్. ఈ మ్రకు వార్ మాటలాడుతూ మృత్డు న్రాయణసా్మి 
కుటుంబానికి జనసేనపార్్ట అనిను విధాలుగా అండగా ఉంటుందని భరోసా కలిపుంచార్. ఈ 
కార్యక్రమంలో పసపులేటి పదామేవతి, గుమమేడిసాని శిలపు, కాసటి్ట సావిత్రి, జిల్లా కార్యదర్్శ 
సంజీవరాయుడు, పెండా్యల చక్రపాణి, నియోజకవరగా న్యకులు కొండిశెటి్ట ప్రవీణ్ కుమార్, 
భాస్కర్, హర్ష్, ప్రదీప్, చంద్రమోహన్ తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

డిజిటల్ క్యింపెయిన్ లో అవనిగడ్డ జనసేన
శతఘ్ను న్్యస్: కృష్్ణజిల్లా, అవనిగడడు నియోజకవరగాం, అవనిగడడు – కొతతుపేట, మోదుమూడి – 
పెద్గుడుమోటు రోడలాన్ తక్షణమ్ నిర్మేంచాలని జనసేన పార్్ట జిల్లా అధికార ప్రతినిధి రాయపూడి 
వేణుగోపాల్, అవనిగడడు మండల పార్్ట అధ్యక్షులు గుడివాక శేషుబాబు డిమాండ్ చేశార్. గుడ్ 
మార్నుంగ్ సీఎం సార్ హా్యష్ టగ్ డిజిటల్ కాంపెయ్న్ కార్యక్రమం అవనిగడడు మండలం 
మోదుమూడి, కొతతుపేట గ్రామాలోలా నిర్హించార్. ఈ సందర్బంగా రాయపూడి వేణుగోపాల్ 
మాటలాడుతూ రోడలా సమస్యపై గత సంవత్సరం జనసేన నిర్హించిన డిజిటల్ కాంపెయ్న్ చూస 
2022జులై 15 న్టికి రాష్ట్రంలో గోత్లు లేని రోడులాగా అభివృదిధి చేసాతుమని సీఎం జగన్ సవాల్ 
చేశారని, ఇపుపుడు గ్రామాలోలా ఎటు చూసన్ రోడలా దుసథితి అల్గే కొనసాగుతోందన్నుర్. గుడివాక 
శేషుబాబు మాటలాడుతూ చేతకాని అవనిగడడు ఎమమేలే్య, వైసీపీ న్యకుల కారణంగానే అవనిగడడు 
నియోజకవరగామనకు రోడలాకు నిధులు రావటేలాదని అన్నుర్. ప్రపంచంలో ఎనిమిద్ వింతగా 
అవనిగడడు నియోజకవరగాంలో నీర్ వదిల్క కాలువల మరమమేత్తులు, వరా్లు పడాడుక డ్రైనేజీలు బాగు 
చేసాతురని తెలిపార్. ఇకనైన్ అవనిగడడు ఎమమేలే్య నిద్రలేవాలని కోరార్. అవనిగడడు ఎంపీటీసీ భాన్, 
పార్్ట న్యకులు పాల్గాన్నుర్.

జనసేన డిజిటల్ కయూంపెయిన్ లో శ్రీకళహస్తి జనసేన
శతఘ్ను న్్యస్: శ్రీకాళహసతు నియోజకవరగాం, జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్యణ్ ఆదేశాల మ్రకు రాష్ట్ర వా్యపతుంగా అధా్నంగా ఉనను రోడలా పర్సథితిని ఘాడ 
నిద్రలో ఉనను సీఎం జగన్ రెడిడుకి తెలియజేసేల్ చేపటి్టన డిజిటల్ కాంపయ్న్ 
#GoodMorningCMSir కార్యక్రమంలో భాగంగా శనివారం శ్రీకాళహసతు 
నియోజకవరగాంలో, ఏరేపుడు మండలంలో పలు ప్రాంతాలోలాని రోడలా పర్సథితిని 
పర్శీలించిన నియోజకవరగా ఇన్చుర్జ్ శ్రీమతి విన్త కోట. రోడలా దుసథితికి 
సంభందించిన వీడియోలన్ చిత్రీకర్ంచి #GoodMorningCMSir అనే 
హాష్ టగ్ దా్రా సామాజిక మాధ్యమాలోలా ప్రచ్ర్ంచడం జర్గంది. జూలై 
15 న్టికల్లా ఒక్క గుంత కూడా ఉండదు అని చెప్పున సీఎం ఒక్క గుంత 
కూడా పుడచుని పర్సథితి రాష్ట్రంలో నెలకొనింది. ఇకనైన్ ఘాడ నిద్ర న్ండి లేచి 
రోడలాపై దృష్్ట పెట్టలని నిరసన చెయ్యడం జర్గంది. 5-10 కి.మీ ప్రయాణం 
చెయా్యలన్ను సీఎం హెలికాప్టరోలా వళ్తు ప్రజలు రోడలా వలలా పడుత్నను ఇబ్బందులు 
ఎల్ తెలుసతుందని ప్రజలు ఎదే్వా చేసతున్నుర్. ఏరేపుడు మండలం మసలిపెడు 
న్ండి పాపాన్యుడు పేట వళ్్ళ ప్రధాన రహదార్ వద్ అతి పెద్ గోత్ల రోడుడున 
పర్శీలించడం జర్గంది.

టీ.సీ.వరుణ్ ఆధ్వరయూంలో డిజిటల్ కయూంపెయిన్
శతఘ్ను న్్యస్: అనంతపురం, జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ ప్లుపు 
మ్రకు మర్యు న్దండలా మనోహర్ స్చనల మ్రకు, మొదు్నిద్ర పోత్నను వై ఎస్ 
జగన్ ప్రభుతా్నిను తటి్ట లేపేందుకు చేపటి్టన కార్యక్రమం #GoodMorning-
CMSir #AnantapurUrbanRoads శనివారం ఉదయం అనంతపురం 
అర్బన్ ఇంచార్జ్ మర్యు జిల్లా అధ్యక్షులు టీ.సీ.వర్ణ్ ఆధ్ర్యంలో అనంతపురం 
నగరంలోని సాథినిక వేణుగోపాల్ నగర్ లోని తారక రామారావు కొట్టల 
50 అడుగులు రోడుడు మర్యు నీర్గంటి వీధి మయ్న్ రోడ్ సర్్కల్ పూర్తుగా 
ఘోరంగా పాడైపోయ్న రోడలా దుసథితి పై నిరసన తెలియజేయడం జర్గంది. 
అల్గే కార్యక్రమంలో నగర అధ్యక్షులు పొదిలి బాబురావు, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు 
అంకె ఈశ్రయ్య, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్్శ కుమమేర న్గేంద్ర, జిల్లా కార్యదర్్శలు 
కిరణ్ కుమార్, శ్రీమతి జయమమే, నగర ఉపాధ్యక్షులు జకి్కరెడిడు ఆదిన్రాయణ, 
నగర ప్రధాన కార్యదర్్శలు రోళలా భాస్కర్, మ్దర వంకటేష్, హుసే్సన్, దరాజ్ 
బాష్, నగర కార్యదర్్శలు విశ్న్థ్, సంపత్, రాజేష్ కన్ను, మంగళ కృష్ణ, 
శ్రీమతి జకి్కరెడిడు పదామేవతి, ల్ల్ సా్మి, నగర సంయుకతు కార్యదర్్శలు ఆకుల 
ప్రసాద్, ఆకుల అశ్క్, నెటి్టకంటి హర్ష్, జిల్లా కార్యదర్్శలు కిరణ్ కుమార్, 
జిల్లా సంయుకతు కార్యదర్్శ విజయకుమార్ మర్యు న్యకులు మపూపుర్ కృష్ణ, 
చిర్, నజీమ్, అజయ్ మర్యు జనసైనికులు పాల్గాన్నుర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


ప్మిడి జనసేన ఆధ్వర్యింలో డిజిటల్ క్యింపెయిన్

శతఘ్ను న్్యస్: గుంతకల్, 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యణ్ 
ఆదేశాల మ్రకు,ఆంధ్రప్రదేశ్లా 
రోడలా పర్సథితిపై జనసేన పార్్ట 
మొదల్టి్టన #GoodMorn-
ingCMSir ప్రోగ్రాంలో భాగంగా 
అనంతపురం జనసేన అధ్యక్షుడు 
టిసీ వర్ణ్ మారగానిరే్శంతో జిల్లా 

కార్యదర్్శ వాసగర్ మణికంఠ, సంయుకతు కార్యదర్్శ జీవన్ కుమార్ ల స్చనలతో, పామిడి మండలం 
జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు యం ధన్ంజయ్ ఆధ్ర్యంలో జనసేన పార్్ట మండల న్యకులు కార్యకరతులు 
అందరూ కలిస,పామిడి పట్టణంలో ఎదు్ల పలిలా సర్్కల్ నందు మర్యు పెన్ను నది తీరాన పోయ్న వరా్నికి 
తెగపోయ్న వంతెన శాశ్త నిరామేణానికై అల్గే నెహ్రు నగర్ లోని రోడలా పర్సథితి అధా్ననుమైన డ్రైనేజీ 
వ్యవసథి పై #ఘూదంఒర్నుంగ్ంశిర్ కార్యక్రమం నిర్హించడం జర్గనది. ఈ సందర్ంగా న్యకులు 
మాటలాడుతూ… పామిడి పట్టణంలోని ఎదు్లపలిలా రోడుడు మధ్యలో గుంతలు ఉండడం వలలా వర్పునీర్ 
నిలుస్తు వాహనదార్లకు ప్రమాదకరంగా మార్ందని, అల్గే పోయ్న వరా్కాలంలో పామిడి కల్లార్ 
మధ్యగల పెన్ను నది రెండవ కాలువ వంతెన తెగపోవడం జర్గందని వాటికి తాతా్కలిక మరమమేత్లు 
చేస వదిలేశారని ఆ రోడుడు శాశ్త నిరామేణం చేపట్టలని అల్గే పామిడి పట్టణంలోని నెహ్రూ నగర్ రోడుడు 
డ్రైనేజీ వ్యవసథి పై సాథినికులు స్చ్ందంగా వచిచు తమ సమస్యలు వివర్ంచి వాటిపై పోరాడాలని విజ్ఞప్తు 
చేశారని, వీటనినుంటిపై రాబోవు రోజులోలా ప్రభుత్ం సపుందించకపోతే జనసేన పార్్ట తరపున కచిచుతంగా 
నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతామని ఈ సందర్ంగా న్యకులు తెలియజేశార్. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన పార్్ట న్యకులు వేణుగోపాల్, స్ర్య, ఖాజావలి, జమీర్, తాడిపత్రి సద్, న్గేంద్ర, మరళి, 
భాస్కర్, వంకీ, వంశీ, సాతతుర్ హాజీ మర్యు జనసైనికులు పాల్గాన్నుర్.

రోడ్్డ విసతురణతో ఇబబిింద పడ్తుననా చింద్రగిర 
రైత్ింగిం – అిండగా నిలిచిన జనసేన

అండగా నిలిచిన జనసేన పార్్ట, దేవర మనోహర
దిగవచిచున అధికార యంత్ంగం

శతఘ్ను న్్యస్: చంద్రగర్, ఇటీవల వలుగులోకి వచిచున, చంద్రగర్ 
మండలంలో హైవే రోడుడుకి ఆన్కొని ఉనను వ్యసాయ భూమలలో వరద 
నీర్ చేరడంతో రైత్లకు కనీనుర్ మాత్రమ్ మిగులుత్ందని, అక్కడి 
రైత్లు జనసేనపార్్ట న్యకులు దేవర మనోహరకు తెలిపార్. వరద 
నీటి ఉధృతికి రోడుడు దబ్బతినకుండా ఉండాలని ఎన్.హెచ్.ఏ.ఐ. రోడుడుకు 
ఇర్వైపుల్ చేపటి్టన చర్యలోలా భాగంగా ఇంజనీరలా పని తీర్తో రైత్లు తీవ్ 
ఇబ్బందులు పడుత్న్నుర్.
వరా్కాలంలో కుర్సే 
వరా్లకు పార్త్నను చినను, 
పెద్ వాగులన్ మరచి 
రోడుడు విసతురణ పన్ల 
సరే్ నిర్హించి, రోడుడు 
నిర్మేంచడం వలలా చ్టు్ట 
పక్కల రైత్లు తీవ్ంగా నష్టపోత్న్నుర్.
చంద్రగర్ ల్క్క దాఖల్ సరే్ నెంబర్ 318 నందు ఉనను 135 అడుగుల 
విసీతుర్ణం గల వాగున్ కుడి న్ండి ఎడమ వైపునకు ఎస్.హెచ్.ఎ.ఐ. 
అధికార్లు మళిలాంచార్. దీంతో సమార్ 6 న్ండి 7 ఎకరాల భూమలు 
అన్్యక్రాంతం కావడంతో రైత్లు ఆవేదనకు గురవుత్న్నుర్. సదర్ 
సరే్ నెంబర్లోని వాగున్ చ్టు్ట ప్రక్కల ఉనను రైత్లు ఆక్రమించ్కొని 
భూమిని ఎత్తుగా చేయడం వలలా సర్్ నెంబర్ 331, 327, 328 నందు 
గల భూమలు మంపునకు గురవుత్న్నుయ్. కొతతుగా వేసన ర్యల్ 
ఎసే్టట్ సరే్ నెంబర్ 318, 324 నందు ఉనను వాగుకి వర్పు చేరలేక, క్రాస్ 
డ్రైన్ వలన విక్రమ్ పెట్రోల్ బంక్, పాత స్సన్ పైప్్స సథిలమ వద్ రోడుడుకి 
అన్కొని వునను వాగు సథిలం పూర్తుగా ఎన్.హెచ్.ఎ.ఐ వార్ వేసన రోడుడు 
వలన వరా్కాలంలో పెద్ఎత్తున నీర్ చ్టు్ట ప్రక్కల పట్ట భూమలోలా నిలిచి 
పోవడంతో పంట చేతికి రాక నష్టం వాటిలులాత్ంది. ఎన్.హెచ్ఎ.ఐ.ఒ 
వార్ మందసతు నీర్వర్పు నీటికి కూలిన ప్రహర్ గోడ ప్రణాళికలు 
లేని కారణంగా వరా్కాలంలో ఈ ప్రాంతమంతా బీభత్స వాతావరణం 
తలప్సతుననుది, ఎన్.హెచ్.ఎ.ఐ వార్ విక్రమ్ పెట్రోల్ బంక్, మలలాయ్యపలిలా 
మలుపు వద్ సమార్ రూ.కోటి తో నిర్మేంచిన కల్ర్్ట నిర్పయోగం 
ఉండటమ్ కాకుండా ఇర్గేషన్ శాఖ అధికార్లుకు తెలిసన్ చర్యలు 
తీసకోకపోవడంతో ప్రభుత్ భూమిని ఓ బడా వ్యకితు ఆక్రమించ్కోవడం 
విచారకరం. అక్కడి సరే్ నం. 318, 324 లోని సమార్ 7 ఎకరాలు 
వంచరలాకు తోడు ఎస్ హెచ్ ఎ ఐ వార్ నిరా్కంతో కిల్ర్ గారెడున్్స వంచర్ 
తూర్పున గల ప్రహర్ కూలిపోవడంతో ఆ ప్రహర్ గోడక తూర్పున ఉనను 
రైత్కు తీవ్ నష్టం వాటిలిలాంది. రాన్నను వరా్కాలం దృష్్టలో ఉంచ్కొని 
అధికార్లు సపుందించి తగు చర్యలు తీసకోవాలని బాధిత రైత్లు 
కోర్త్న్నుర్. ఈ సమస్య పర్ష్్కరం అయ్్య వరకు వార్కి జనసేనపార్్ట 
అండగా ఉంటుందని ఆ పార్్ట నియజకవరగా న్యకులు, జిల్లా కార్యదర్్శ 
దేవర మనోహర తెలిప్ దీనిపై సమగ్ర విచారణ జర్ప్ యుదధిప్రాతిపదికన 
చర్యలు చేపటి్ట రైసతులకు న్్యయం చేయాలని సాథినిక ఇర్గేషన్ ఈ.ఈ 
కి బాధిత రైత్లతో కలిస వినతిపత్రం సమర్పుంచార్. దీనిపై నేడు 
జనసేనపార్్ట న్లుగు శాఖల(ఇర్గేషన్, ఎన్.హెచ్.ఎ.ఐ, ఆర్ అండ్ 
బి, రెవన్్య) అధికార్లతో సమీక్ంచి రైత్లతో మాటలాడించి, వార్ 
సమస్యకు శాశ్త పర్ష్్కరం చేపటుననున్రని అధికార్లు మర్యు 
ఎం.ఆర్.ఓ హామీ ఇవ్డంతో రైత్లు ఆనందంతో జనసేనపార్్టకి, 
అధినేత పవన్ కళ్యణ్ కి, దేవర మనోహరకి కృత్ఞతలు తెలిపార్. ఈ 
కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యదర్్శ ఆకేపాటి సభాష్ణి, జనసేన న్యకులు 
మర్యు జనసైనికులు పాల్గానడం జర్గంది.

రోడ్ల దుస్థితిపై గుడ్ మారనాింగ్ సీఎిం సార్ కర్యక్రమిం చేపట్టిన 
జనసేన

శతఘ్ను న్్యస్: నందా్యల జిల్లా, బనగానపల్లా 
నియోజకవరగాం, ఆంధ్రప్రదేశ్ మఖ్యమంత్రి వైస్ 
జగనోమేహన్ రెడిడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడులా అనిను కూడా 
జులై 15 వ తార్కు లోపు ఎక్కడ కూడా గుంతలు 
లేకుండా రోడులా బాగుచేయసాతు అని ఛాల్ంజ్ చేసన 
సంగతి అందర్కి తెలిసందే ఐతే ఆ ఛాల్ంజ్ ని వార్ 
నిలబెటు్టకోలేకపోయార్. దానికి నిరసనగా జనసేన 
పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ ఆదేశాల మ్రకు 
జనసేన న్యకులు, కార్యకరతులు, అందరూ కూడా 

డిజిటల్ కా్యంపన్ నిర్హించాలి అని #GoodMorningCMSir అనే హేష్ టగ్ న్ ఉపయోగంచి 
3 సంవత్సరాలుగా గాడ నిద్రలో ఉనను సీఎంని నిద్రలేప్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడలా దుసథితిని తెలిపేల్ అల్గే 
మన బనగానపల్లా నియోజకవరగాం మర్యు గ్రామాలలో పాడయ్పోయ్ వునను రోడలాన్ ఆయనకు చూప్ంచే 
విధంగా ఈ రోజు ఉదయం తమమేడపల్లా గ్రామ రహదార్ ఎంప్డిఓ ఆఫీస వద్ దబ్బ తినను రోడలాన్ మర్యు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పాడయ్పోయ్న రోడలాన్ వంటనే మరమమేత్తులు చేపట్టలని బనగానపల్లా నియోజకవరగా 
జనసేన న్యకులు భాస్కర్ ఆధ్ర్యంలో మార్నుంగ్ సీఎం సార్ అని నిరసన డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ న్ 
నిర్హించడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో విక్రమ్, కాసం, జన్రధిన్, కిరణ్ రెడిడు, భాష, తదితర్లు 
పాల్గాన్నుర్.

రోడ్లపై గుింతలు పూడ్చల్ని సీఎింకి రిండోరోజు శుభోదయిం పలికిన 
జనసేన

శతఘ్ను న్్యస్: విజయనగరం: 
డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ దా్రా 
రోడలాపై ఉనను పాడైపోయ్న 
గుంతలన్ ఫోట్లు తీస 
సషల్ మీడియా దా్రా ప్రతీ 
జనసైనికులు ఈ నెల 15,16,17 
తేదీలోలా GoodMorningCM-
Sir అని పోస్టలు పెట్టలని పవన్ 

కళ్యణ్ ఇచిచున ప్లుపుతో రెండోరోజైన శనివారం ఉదయం కల్క్టరేట్ కూడలిలో ఉనను రెడ్ క్రాస్ బలాడ్ 
బా్యంక్ ప్రక్కన వాటర్ ట్యంక్ వద్ భార్ గోత్ల వద్ జనసేన పార్్ట న్యకులు నిరసన తెలిపార్.
ఈసందర్ంగా మీడియా తో జనసేన పార్్ట సీనియర్ న్యకులు ఆదాడ మోహనరావు మాటలాడుతూ 
జులై 15న్టికి రోడలాపై గుంతలు పూడుచుతామని చెప్పు, ప్రజలకు మాట ఇచిచు, మోసం చేసన ఘనత 
మర్యు కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కలిపుంచలేని మఖ్యమంత్రి ఎవరైన్ ఉన్నురంటే అది జగనోమేహన్ 
రెడిడు అని ఆరోప్ంచార్.
ప్రజలపక్షాన నిరంతరం నిలబడి ప్రజలకు న్్యయం జర్గేవరకు జనసేన తర్పున పోరాడుతామని 
అన్నుర్.
కార్యక్రమంలో జనసేన పార్్ట సీనియర్ న్యకులు తా్యడ రామకృష్్ణరావు(బాలు), డాక్టర్ ఎస్. 
మరళ్మోహన్, వంక నరసంగరావు, లోప్ంటి కళ్యణ్,ప్డుగు సతీష్,మిడతాన రవికుమార్, దంత్ల్ర్ 
రామచంద్ర రాజు,దువి్ రామ,అడబాల వంకటేష్, భాస్కర్, రాజు పాల్గాన్నుర్.

ఆదివారం, 17 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గుింతలమయింగా ప్రధాన రహదారులు సపుిందించని 
ప్రభుత్విం: ర్ఖ గౌడ్

శతఘ్ను న్్యస్: ఎమిమేగన్ర్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యణ్ ఆదేశాలతో నియోజకవరగా ఇంచార్జ్ 
రేఖ గౌడ్ అధ్యక్షతన గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎం సార్ అనే నిరసన కార్యక్రమంన్ ఎమిమేగన్ర్ పతితుకొండ 
ప్రధాన రహదార్పై నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టర్. ఈ సందర్ంగా రేఖ గౌడ్ మాటలాడుతూ జూలై 
15 న్టికి రహదార్ల నిరామేణం పూర్తు చేసాతుననను మఖ్యమంత్రి ఇంతవరకు ఎల్ంటి చర్యలు 
తీసకోలేదని.. రోజు రోజుకు రహదార్లో పర్సథితి చాల్ అధా్నంగా తయారవుత్న్ను రాష్ట్ర 
ప్రభుత్ం మొదు్ నిద్ర వీడడం లేదని విమర్్శంచార్. ఇపపుటికైన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్ం సపుందించి 
రహదార్ల మరమమేత్లు చేపటి్ట వంటనే పూర్తు చేసే విధంగా చర్యలు తీసకోవాలని లేని 
పక్షంలో జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో పెద్ ఎత్తున పోరాటనికి సదధిమవుతామని హెచచుర్ంచార్. 
ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధికార ప్రతినిధి రాహుల్ సాగర్, రాష్ట్ర చేనేత వికాస్ రాష్ట్ర కార్యదర్్శ 
రవి ప్రకాష్, బజార్, వినయ్, గోరంటలా, షబీ్బర్, రమ్ష్, వంకటేష్, కాజా, మసాతున్, తదితర్లు 
పాల్గాన్నుర్.

నిందవరిం జనసేన ఆధ్వర్యింలో డిజిటల్ క్యింపెయిన్
శతఘ్ను న్్యస్:  కరూనులు జిల్లా: అధినేత 
పవన్ కళ్యణ్ గార్ ప్లుపు మ్రకు 
రోడలా దుసథితిని తెలియచేస్తు #Good-
MorningCMsir కార్యక్రమంలో 
భాగంగా కరూనులు జిల్లా, ఎమిమేగన్ర్ 
నియోజకవరగా పర్ధిలోని నందవరం 
మండలంలో ఇబ్రహంపురం రోడ్, చినను 
కోతిలి గ్రామం, పెద్ కోతిలి గ్రామం, 
జోల్పురం గ్రామం మర్యు న్గలదినెను 

గ్రామం రోడుడు పర్సథిత్లన్ తెలియచేస్తు జనసేన న్యకులు జిల్లా వర్ణ్ మాటలాడుతూ.. రోడులా 
చాల్ ప్రమాదకరంగా మారాయని.. ప్రభుత్ం వీటిని వంటనే బాగు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ 
చేశార్. ప్రయాణికులు కానీ.. గర్వత్లు కానీ మసలి వాళ్ళ కానీ.. వాహనదార్లు కానీ 
ప్రయాణించేందుకు చాల్ కష్టంగా మార్ంది. చాల్ ప్రమాదాలు జర్గుత్న్నుయని.. కావున రాష్ట్ర 
ప్రభుత్ం రోడలా కు ఏవైతే నిధులు కేటయ్ంచింది జగన్ రెడిడు గార్ మ్లుకొని వంటనే రహదార్ 
మరమమేత్లు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేస్తు ఈ కార్యక్రమం నిర్హించడం జర్గంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో నందవరం మండలం న్యకులు ప్రసాద్, నరసపపు, శ్రీన్, భీమా, బసవరాజ్ 
లింగయ్య గౌడ్ తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

గుతితు పటటిణింలో జనసేన డిజిటల్ క్యింపెయిన్
శతఘ్ను న్్యస్: గుతితు, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యణ్ ప్లుపు మ్రకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడలా దుసథితిపై 
#GoodMorningCMSir హా్యష్ టగ్ తో గాఢనిద్రలో ఉనను సీఎంని మ్ల్్కలేపుఎందుకు 
గుంతకల్ నియోజకవరగాం, గుతితు పట్టణంలోని రహదార్ల దుసథితిని తెలియజేస్తు డిజిటల్ 
కా్యంపెయ్న్ చేయడం జర్గంది.

ప్రభుత్విం మొదు్దనిద్ర వదలి రోడ్్ల వేయాలి: 
జనసేన

శతఘ్ను న్్యస్: పెన్కొండ 
నియోజకవరగాం: జనసేన 
పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ 
ఆదేశాల మ్రకు.. శనివారం 
సమందేపలిలా జనసేన పార్్ట 
ఆద్ర్యంల్ #Good-

MorningCMSir కార్యక్రమం నిర్హించడం జర్గంది. కార్యక్రమంలో 
బాగంగా న్యకులు మాటలాడుతూ అనంతపురం న్ండి హిందూపూర్ ప్రధాన 
రహదార్లో రోడలానీను గుంతల మాయమై పోయాయ్. వరా్కాలం ఐతే మర్ 
దార్ణంగా తయార్ అవుతాయ్.. ఇక్కడ చాల్ ప్రమాదాలు కూడా తర్చూ 
జర్గుత్ంటయ్.. ఇపపుటికైన్ ప్రభుత్ం మొదు్నిద్ర వదిలి రోడులా వేయాలని 
పెన్కొండ నియోజకవరగాం, సమందేపలిలా మండలంలో జనసేన పార్్ట తరఫున 
డిమాండ్ చేయడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు జబిఉల్లా 
షేక్ ఉపాధ్యక్షులు కొలలాపపు, ప్రధాకార్యదర్్శలు నడింపలిలా మూర్తు, న్గార్జ్న, 
ఖాసీం కార్యదర్్శలు శ్రీనివాస్ రెడిడు, మార్తి, రహమాన్, రామకృష్ణ, రవి సరేష్ 
రెడిడు, అర్ణ్, చలలాపలిలా సరేష్ వీర మహిళ శిర్ష కార్యకరతులు న్గరాజు, మనను 
పాల్గాన్నుర్.

డిజిటల్ క్యింపెయిన్ లో దిందులూరు జనసేన
శతఘ్ను న్్యస్: దందుల్ర్, సపాతువసథిలో ఉనను మఖ్యమంత్రిని #Good-
MorningCMSir అని నిద్రలేప్ రాష్ట్రంలో రహదార్ల దుసథితిని, దాని వలలా 
ప్రజలు ఎదుర్్కంటునను సమస్యలన్ వార్ కళ్ళకు కటి్టనటు్ట చూప్ంచడానికి, 
శ్రీపర్రు- కైకల్ర్ రోడుడు వద్ (ఏల్ర్-కృష్ణ జిల్లాలన్ కలిపే ప్రధాన రహదార్) 
దందుల్ర్ నియోజకవరగా జనసేన పార్్ట డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ నిర్హించడం 
జర్గంది.

చుిండూరు జనసేన ఆధ్వర్యింలో డిజిటల్ 
క్యింపెయిన్

శతఘ్ను న్్యస్: చ్ండూర్ మండలం: జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ 
ప్లుపుతో గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎం సార్ కార్యక్రమంలో భాగంగా చ్ండూర్ 
మండలం, పెద్గాదలవర్రు గ్రామంలో గుంతలు నిండిన రహదార్ పటలా నిరసన 
తెలియజేస.. చ్ండూర్ మండలం తహసీల్్ర్ కి వినతి పత్రం అందజేయడం 
జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో చ్ండూర్ మండలం జనసేన అధ్యక్షులు 
శ్రీరామమూర్తు, జిల్లా కార్యదర్్శ బోడియ్య, ఉపాధ్యక్షులు దేవిరెడిడు మహేష్, బోడపాటి 
బోస్, జగదీష్, న్గరాజు, జనసైనికులు పాల్గాన్నుర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అరకు నియోజకవర్ కింద్రిం టౌనిషిప్ రోడ్ల గుింతలు 
మరమ్మతు పనులు చేపటటిిండి మహా ప్రభో!!

శతఘ్ను న్్యస్: అరకు నియోజకవరగాం: రెండవ రోజు గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎం సార్ రాష్ట్ర వా్యపతుంగా 
జనసేన పార్్ట ప్లుపుమ్రకు డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ భాగంగా అల్లార్ సీతారామరాజు జిల్లా, అరకు 
నియోజకవరగాం, కేంద్రం టౌని్ప్ పర్ధిలో గల ప్రధాన రహదార్ ఆర్్టసీ కాంపెలాక్్స కూడలి వద్ 
గజానికి దూరంలో రోడలా గుంతలు వద్ జనసేన పార్్ట నియోజకవరగా సమన్య కమిటీ సభు్యలు 
సాయ్బాబా దుర్యా. మండల అధ్యక్ష కార్యదర్్శలు అలలాంగ రామకృష్ణ. కీలోలా రాజ్ భరత్. సంతోష్ 
సంగ్. గతం లక్షష్మణరావు తదితర్ల ఆధ్ర్యంలో రోడలా గుంతలు పర్సథితిని పర్శీలించార్. ఈ 
సందర్ంగా వార్ మాటలాడుతూ నియోజకవరగా కేంద్రం టౌని్ప్ పర్ధిలోగల రోడలా గుంతలు పర్సథితి 
య్ ఇంత సమస్య గా ఉంటే మార్మూల ప్రాంతాలలో గల గర్జన గ్రామాలలో రోడలా పర్సథితి 
ఎటలా ఉంటద్ ఈ వైయసా్సర్ ప్రభుత్ హయాంలో ఇటువంటి దౌరా్గ్య పర్సథితి ఎదురో్కవాలి్స 
వచిచుందని ప్రభుత్ంపై విర్చ్కుపడాడుర్. గత నెల నిర్హించిన మని్సపల్ అధికార్ల సమీక్ష 
సమావేశంలో రాష్ట్రంలో ఉనను రోడలా గుంతలు జూలై 15 కల్లా పూర్తు చేసాతునని ఆమ ఇచిచున ఈ జగన్ 
రెడిడు ప్రభుత్ం ఎక్కడ నిద్రపోతోందని తెలిపార్. నిద్రపోత్నను ఈ ప్రభుతా్నికి జనసేన పార్్ట నిద్ర 
న్ంచి లేపుత్ంది అని, వైయసా్సర్ ప్రభుతా్నికి జనసేన మ్లుకొలుపు త్ందని తెలిపార్. ఏది 
ఏమైనపపుటికీ పరా్యటక కేంద్రమైన అరకు నియోజకవరగా కేంద్రం టౌని్ప్ పర్ధిలో ఇంత అధా్నంగా 
రోడలా పర్సథితి ఉంటే జగన్ రెడిడు ప్రభుత్ం ఎంతగానో సగుగాపడాలో వార్ ఆలోచించ్కోవాలని 
తెలిపార్. కావున వైఎసా్సర్ ప్రభుత్ం అరకు టౌని్ప్ పర్ధిలోగల రోడలా గుంతలు పర్సథితి 
దృష్్టసార్ంచి రోడలా మరమమేత్ తక్షణమ్ చేపట్టలని ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్్ట డిమాండ్ 
చేసతుంది. దీనికి మందు గాన్ రోడలా గుంతలు సమస్యలు పర్ష్కర్ంచాలని ప్రభుతా్నికి నిన్దాలు 
చేసార్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసైనికులు రాజు. రవి. నందు తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

వరద బాధితులకు భోజన సదుప్యిం ఏరాపుట చేస్న 
జనసేన

శతఘ్ను న్్యస్: రాజోలు నియోజకవరగాం, 
సఖినేటిపలిలా మండలంలో టేకిశెటి్టపాల్ం 
గ్రామంలో శనివారంబ్ వరద బాధిత్ల 
కోసం టేకిశెటి్టపాల్ం మర్యు 
అంతరే్దిపాల్ం జనసేన న్యుకుల 
సహకారంతో సమార్ 1000 మందికి 

బోజన్లు ఏరాపుటు చేయడం జర్గంది.

రోడ్ల దుస్థితిపై నిరసన గళిం వినిపిించిన పోలవరిం జనసేన
శతఘ్ను న్్యస్: పోలవరం నియోజకవరగాం 
జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్  ప్లుపు 
మ్రకు కొయ్యలగూడం మండలంలో 
గల మూడు (పరమచెతతు రోడలాన్ 
క్షమించాలి) పుంతరోడలాపై నిరసన గళం 
జనసేన పార్్ట పోలవరం శనివారం 
నిర్హించడం జర్గంది. ధరామేరావుపేట 
న్ండి భయ్యనగుడం 6 కిలోమీటర్లా 
కొయ్యలగుడం న్ండి జంగారెడిడుగూడం 
మయ్న్ రోడ్  మర్యు పొంగుటూర్ 

న్ండి నిడదవోలు వరకూ గల ప్రధానరహదార్లు దార్ణంగా తయారై పుంతరోడలాన్ తలప్స్తు.. 
ప్రయాణీకులు ఇబ్బందులే కాక ప్రాణాలు సైతం కోలోపుయ్న సంగటనలు ఉన్నుయని సాథినికులు 
చెబుత్న్నుర్…ఈ కార్యక్రమంలో ఇంచార్జ్ చిర్రి బాలరాజు మండల అద్యక్షులు తోట రవి, జిల్లా 
సంయుకతు కార్యధర్్శ పాదం న్గకృష్ణ, అపపున ప్రసాద్ , చోడిప్ండి సభ్మణ్యం, మాదేపలిలా శ్రీనివాస్, 
బలేలా మరళి, తాడేపలిలా గోప్, గేలం భాస్కరరావు, ప్రగడ రమ్ష్ , కుమార్ , చెపుపుల మధుబాబు, 
మ్కల తేజ కోనే శివ మర్ బార్గా నియోజకవరగా జనసైనికులు పాల్గానడం జర్గంది.

మైప్డ్ రోడ్్డ గుింతలకి వైసీపీ రింగులు
శతఘ్ను న్్యస్: నెల్లార్ 
సటీ నియోజకవరగాంలో 
నిర్్రామంగా జర్గుత్నను 
పవననను ప్రజాబాట 
కార్యక్రమానిను జనసేన 
పార్్ట న్యకులు కేతంరెడిడు 
వినోద్ రెడిడు 61వ రోజున 

మూల్పేట లోని యాదవ వీధి ప్రాంతంలో నిర్హించార్. అనంతరం జనసేన 
పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ ప్లుపు మ్రకు రాష్ట్ర వా్యపతుంగా జర్గుత్నను పార్్ట 
డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ “గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎం సార్” #GoodMorningCM-
Sir కార్యక్రమానిను నెల్లార్ సటీలోని మైపాడు రోడుడు వద్ నిర్హించి ఆ రోడుడు పైన 
గుంతలకు వైసీపీ బులుగు, పచచు రంగులన్ అదా్ర్. ఈ సందర్ంగా కేతంరెడిడు 
వినోద్ రెడిడు మాటలాడుతూ నెల్లార్ సటీ నియోజకవరగాంలో 3, 4, 5 డివిజన్లా 
మైపాడు రోడుడు కనెకి్టవిటీతోనే ఉన్నుయని అన్నుర్. ఈ ప్రాంతంలో 13వేలకు 
పైగా కుటుంబాలు, 50వేలకు పైగా జన్భా నివససతున్నురని, ఈ రోడుడు పూర్తుగా 
దబ్బతినడంతో అందర్కీ ఎంతో ఇబ్బందిగా ఉందని పేర్్కన్నుర్. 50 రోజుల 
పాటు ఈ ప్రాంతంలో పవననను ప్రజాబాట దా్రా ప్రతి ఇంటికి తిర్గతే అనేకమంది 
ఈ రోడుడు కారణంగా తామ ఎదుర్్కంటునను ఇబ్బందులు వివర్ంచారన్నుర్. 
ప్రభుత్ంలో ఏమాత్రం చలనం లేదని, అందుకే నేడు జనసేన పార్్ట డిజిటల్ 
కా్యంపెయ్న్ లో భాగంగా ప్రభుతా్నికి బుదిధి రావాలని అధికార వైసీపీ రంగులన్ 
రోడుడుపై గుంతలకు వేసామని తెలిపార్. రాన్ననుది పవననను ప్రభుత్మ్ అని, 
తమ ప్రభుత్ంలో నెల్లార్ సటీ నియోజకవరగాంలో దబ్బతినను రోడలానినుంటినీ బాగు 
చేసాతుమని, నగరానిను సమగ్ర అభివృదిధి చేసాతుమని కేతంరెడిడు వినోద్ రెడిడు తెలిపార్. 
ఈ కార్యక్రమంలో సాథినిక జనసేన పార్్ట న్యకులు, కార్యకరతులు పాల్గాన్నుర్.

గాఢ నిద్రలో ఉననా సీఎింను మేలుకలుప్దాిం: 
కింబాల బాబులు

శతఘ్ను న్్యస్: పెన్గండ: జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్యణ్ ఆశయ సాధనలో 
భాగంగా #Good morning cm sir డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ కార్యక్రమంలో 
భాగంగా.. పశిచుమగోదావర్ జిల్లా, ఆచంట నియోజకవరగాం, పెన్గండ మండలం 
జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు కంబాల బాబులు ఆధ్ర్యంలో కొఠాలపర్రు గ్రామంలో.. 
కొఠాలపర్రు, శేషమమే మీదుగా మంగళ పాల్ం, మారే్టర్, ఆచంట వళ్లా రోడుడు 
గత పది సంవత్సరాల న్ండి ఈ రోడుడు వయ్యటమగాని ర్పేర్ చేయటం గాని 
జరగలేదు.. వంటనే సీఎం సార్ మీర్ చెప్పున జులై 15 2022 వచేచుసంది. కానీ 
మా రోడులా ఇంతవరకు వయ్యలేదు కనీసం ర్పేర్ కూడా చేయలేదు ఇక నిద్రలేస 
తందరగా రోడులా వయా్యలని కోర్ ప్రార్థిసతున్నుం లేనిపక్షంలో.. పెన్గండ 
మండలం జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో ఉద్యమిసాతుమని తెలియజేయడం జర్గంది. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్్ట గ్రామ అధ్యక్షులు ఆకుల సబా్బరావు, జిల్లా 
ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ సభు్యలు తోట సరేంద్ర, రామననుపాల్ం ఎంపీటీసీ మొఖమాటలా 
కృష్ణ కాంత్, మనమర్ గ్రామ పార్్ట అధ్యక్షులు అడడుగల రాజశేఖర్, రామననుపాల్ం 
గ్రామ పార్్ట అధ్యక్షులు గంట్రోత్ సరేష్, మండల కమిటీ సభు్యలు ఏడిది కుమార్, 
జనసేన పార్్ట సీనియర్ న్యకులు దారలాంక మార్తి, న్కల సాయ్, మదా్ల 
రామకృష్ణ, పోసంశెటి్ట రమ్ష్, కంబాల బాలసా్మి, ఇంకా కొఠాలపర్రు గ్రామ 
జనసేన న్యకులు తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మద్దకరలో రిండవ రోజు గుడ్ మారనాింగ్ సీఎిం సార్ 
కర్యక్రమిం

శతఘ్ను న్్యస్: #GoodMorningCMsir కార్యక్రమానిను ఉదే్శించి జనసేన పార్్ట నియోజకవరగా 
న్యకులు ఛ్్ఘ రాజశేఖర్ మాటలాడుతూ.. జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు, పవన్ కళ్యణ్ మర్యు 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైరమేన్ న్దండలా మనోహర్ ఆదేశాల మ్రకు #GoodMorn-
ingCMsir డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ లో భాగంగా, శనివారం మది్కేర మండలం నందు బుర్జుల 
న్ంచి మది్కేర వరకు సమార్ 8 కిలోమీటర్లా ఉనను పతితుకొండ న్ంచి గుంతకల్ కు వళ్లా ప్రధాని 
రహదార్ అయ్న ఈ రోడుడుపై ఈ ప్రభుతా్నికి నిరలాక్షష్ం ఎందుకు..? గత సంవత్సరం సపె్టంబర్ 4వ 
తార్ఖున కూడా జనసేన పార్్ట తరఫున బుర్జుల న్ంచి మది్కేర వరకు రోడుడు నిరామేణం చేపట్టలని 
నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేయడం జర్గంది.. కానీ ఫిబ్రవర్ మార్చు మధ్యలో తూతూ మంత్రంగా 
పా్యచర్లా వేస, చేత్లు దులుపుకునను కాంట్రాక్టర్.. ఇల్ంటి న్సర్కం పన్లు చేస ప్రజల సత్తున్ 
వృధా చేసతునను ఈ వైసప్ ప్రభుత్ం.. ఇపపుటికైన్ శాశ్తంగా ఈ రోడుడు నిర్మేంచాలని జనసేన పార్్ట 
తరఫున డిమాండ్ చేసతున్నుం.. ఇల్గే రాష్ట్ర మొతతుం గుంతల పడిన రోడులా చూస నిద్రపోత్నను సీఎం 
గార్ కళు్ళ తెర్చ్కొని ఇపపుటికైన్ రహదార్లపై దృష్్ట పెట్టలని కోర్చ్న్నుం. రాష్ట్రంలో బస్ 
చార్జ్లు పెంచడానికి ఉనను శ్రదధి, రోడలాపై ఎందుకు లేదు.. సీఎం జగనోమేహన్ రెడిడు ఇపపుటికైన్ రాష్ట్రంలో 
ఉనను రోడులా అనినుటికీ మరమమేత్లు వంటనే చర్యలు చేపట్టలి అని #ఘూదంఒర్నుంగ్ంశిర్ 
డిజిటల్ ప్రోగ్రాం దా్రా తెలియజేయడం జర్గంది. అల్గే గత సంవత్సరం కూడా సపె్టంబర్ 
2,3,4,తార్ఖులోలా రోడులా గుర్ంచి # JSP AP ROADS అనే డిజిటల్ కా్యంప్ చేయడం జర్గంది. 
ఈ కార్యక్రమం దా్రా రాష్ట్రంలో గాడమైన నిద్రలో ఉనను జగనోమేహన్ రెడిడు గార్ని నిద్ర లేపడం వలలా 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడలాగుర్ంచి సీఎం జగన్ రెడిడు మాటలాడుతూ.. ఆంధ్రప్రదేశ్లా ఉనను రోడలానీను 2022లో 
జూన్ లోపల బాగు చేసాతుమని చెప్పు.. ఇపపుటికి కూడా రోడలాకు మరమమేత్తులు చేపట్టకు పోవడం, 
చాల్ బాధాకరమైన విషయం, మన రాష్ట్రంలో అనేకసార్లా బస్స చార్జ్లు పెంచిన జగన్ మోహన్ 
రెడిడు.. రోడలా గుర్ంచి ఎందుకు పట్టడం లేదు, ఇపపుటికైన నిద్రపోత్నను సీఎం గార్ని మరోసార్ 
నిద్ర లేపుతూ.. రాష్ట్రంలో ఉనను అనిను రోడలాకు మరమమేత్లు వంటనే చేపట్టలని.. జనసేన పార్్ట 
తరఫున డిమాండ్ చేసతున్నుం అని తెలియజేశార్. ఈ కార్యక్రమంలో మది్కేర మండల జనసేన 
పార్్ట న్యకులు గద్ల రాజు, మనొజ్ కుమార్ యాదవ్, ప్రభాకర్ యాదవ్, నరేష్ యాదవ్, 
తిమమేపపు, అవినష్, రావుల అంజి, యుగంధర్, రామచంద్ర, వంశీ, గణేష్, లింగ జితేంద్ర మర్యు 
తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

మర్రాప్ స్ర్ష్ ఆధ్వర్యింలో రిండవ రోజు గుడ్ మారనాింగ్ 
సీఎిం సార్ క్యింపెయిన్

శతఘ్ను న్్యస్: •జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ ప్లుపు మ్రకు, మొదు్నిద్ర పోత్నను వై 
ఎస్ జగన్ ప్రభుతా్నిను తటి్ట లేపేందుకు చేపటి్టన కార్యక్రమం #GoodMorningCMsir
•ఈ కార్యక్రమం మూడు రోజులపాటు అనగా ఈ నెల 15,16,17 తేదీలలో రాష్్రామఒతట 
చేయటనికి జనసేన పార్్ట కార్యకరతులు ఉద్యమిసతున్నుర్.
• ఆంధ్రప్రదేశ్ రహదార్ల దుసథితిని తెలియచేసేందుకు #GoodMorningCMsir హా్యష్ 
ట్యగ్ తో డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ చేయడం జర్గంది.
గజపతినగరం నియోజకవరగాం సీనియర్ న్యకులు మర్రాపు సరేష్ ఆధ్ర్యంలో శనివారం 
గంట్యడ న్ంచి కొండ తామరపలిలా గ్రామం వైపు కార్యక్రమం ప్రారంభం చేయడం జర్గంది. 
సాథినికంగా ఉనను రోడలా దుసథితి పై నిరసన తెలియజేయడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
పార్్ట న్యకులు జిల్లా సీనియర్ న్యకులు అద్డ్ మోహన్ రావు, మిడతాన రవి కుమార్, 
రామకృష్ణ బలుబ్, అడబల్ వంకటేష్ న్యుడు, సరేష్, గజపతినగరం న్యకులు మహేష్, 
ఆదిన్రాయణ, పండు, హర్ష్, శ్రీన్ తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

ప్రభుత్విం మొదు్దనిద్ర వీడి రోడ్్ల వేయాలి: 
క.ఎల్.డి జనసేన డిమాిండ్

శతఘ్ను న్్యస్: 
కళ్యణదురగాం జనసేన 
పార్్ట ఆధ్ర్యంలో 
రెండవరోజు #Good-
M o r n i n g C M S i r 
కార్యక్రమం శనివారం 
నిర్హించడం జర్గంది. 
కళ్యణదురగాం న్ంచి 
బ్రహమేసమద్రం ప్రధాన 

రహదార్లో రోడలానీను గుంతల మాయమై అదా్న సథితిలో అయా్యయ్.. వరా్కాలం 
ఐతే మర్ దార్ణంగా తయార్ అవుతాయ్… ఇక్కడ చాల్ ప్రమాదాలు కూడా 
తర్చూ జర్గుత్ంటయ్.. ప్రయాణికులు చాల్ ఇబ్బంది పడుత్న్నుర్.. 
అంబుల్న్్స వళలాడానికి కూడా సౌకర్యం లేదు… ఇపపుటికైన్ ప్రభుత్ం మొదు్నిద్ర 
వదిలి రోడులా వేయాలని కే.ఎల్.డి జనసేన పార్్ట డిమాండ్ చేయడం జర్గంది… 
ఈ రోడలాపై సాథినిక ఎమమేలే్య గార్ తిర్గుత్నను ఏమాత్రం పటి్టంచ్కోవడం లేదు… 
ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదర్్శ లక్ష్మీ నరసయ్య, సంయుకతు కార్యదర్్శ బాల్యం 
రాజేష్, జనసేన న్యకులు రాఘవేంద్ర ఏర్రి సా్మి, వీర మహిళ షేక్ తార, 
జాకీర్ వంశీ, మహేష్ మొదలైన జనసైనికులు పాల్గానడం జర్గంది.

రామ్ స్ధీర్ ఆధ్వర్యింలో జనసేన డిజిటల్ 
క్యింపెయిన్

శతఘ్ను న్్యస్: పెడన, 
జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్యణ్ మర్యు 
న్దండలా మనోహర్ గారలా 
ప్లుపు మ్రకు, మొదు్నిద్ర 
పోత్నను వై ఎస్ జగన్ 
ప్రభుతా్నిను తటి్ట లేపేందుకు 
పెడన జనసేన న్యకులు 

యడలాపలిలా రామ్ సధీర్ ఆధ్ర్యంలో పెడన నియోజకవరగాం బంటుమిలిలా మండలం 
మలలాపురాజు గూడం గ్రామంలోని పాడైపోయ్న రోడుడు దుసథితిని తెలియచేసేందుకు 
#ఘూదంఒర్నుంగ్ంశిర్ హా్యష్ ట్యగ్ తో డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ చేయడం 
జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు సబ్బయ్య, దివి శ్రీనివాస్, కొఠార్ 
మళి్ళ, సయ్యద్ షఫీ, శివ, పవన్ మర్యు మలలాపు రాజు గూడం జనసైనికులు 
పాల్గాన్నుర్.

గుడ్ మారనాింగ్ సీఎిం సార్: హుకుింపేట జనసేన
శతఘ్ను న్్యస్: అరకు నియోజకవరగాం, 
హుకుంపేట మండలం జనసేన పార్్ట 
మండల న్యకులు బలిజ కోటేశ్రరావు, 
పడాల్ ఆద్ర్యంలో జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు 
ప్లుపు మ్రకు గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎం సార్ 
కార్యక్రమం చేయడమైనది. హుకుంపేట 
న్ండి తీగలవలస వరకు గల ప్రధాన 

రహదార్ పూర్తుగా పాడైపోయ్న్ పటి్టంచ్కోలేని ప్రభుతా్లు మ్ల్్కలిపే విధంగా 
ఈ కార్యక్రమం చేయడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో వంతాల మోహన్, పరదాని 
సరేష్ మర్యు జనసైనికులు పాల్గాన్నుర్.

గింగారప్ రామదాస్చౌదర ఆధ్వర్యింలో 
డిజిటల్ క్యింపెయిన్

శతఘ్ను న్్యస్: మదనపల్లా లో 
# G o o d M o r n i n g C M s i r 
రెండవరోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా 
మదనపల్లా నడిబొడుడున ఉనను సంత 
దగగార రోజుకు వేల్దిగా వాహన్లు 
వసతుంటయ్.. ఆ రోడుడు దార్ణ 
పర్సథితి ని మర్యు పొన్నుట్టపాల్యం 

రామిరెడడుపల్లా, మిట్టమర్రి పనసమాకుల పల్లాలకి పోవు రోడుడు పర్సథితిని 
ప్రదర్్శంచడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన రాయలసీమ కో కని్నిర్ 
గంగారపు రామదాసచౌదర్, ఉమమేడి చితూతుర్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్్శ శివరాం, 
రాష్ట్ర చేనేత ప్రధాన కార్యదర్్శ అడపా సరేంద్ర, మండల ఆధ్యక్షలు గ్రానైట్ బాబు, 
టౌన్ కార్యదర్్శ కుమార్ ..వేణు న్యక్ ఐ టి మోహన్ రాయల్ మహేష్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వరాషికలిం మొదలైింద.. యుద్ధ ప్రాతిపదకన రోడ్్ల 
నిరా్మణిం చేపటటిలి: జె. బాషా

శతఘ్ను న్్యస్: సత్యవేడు 
నియోజకవరగాం, బి.ఎన్ కండ్రిగ 
మండలంలోని నెర్నికండ్రిగ, 
కారనిమిట్ట, ఎనీ్టఆర్ నగర్ 
గ్రామంలోని రహదార్లు 
దగగార మండల అధ్యక్షులు జ. 
బాష్ ఆధ్ర్యంలో #Good-

MorningCMsir జనసేన డిజిటల్ కా్యంపైన్ నిర్హించడం జర్గంది. ఈ సందర్బంగా బాష్ 
మాటలాడుతూ.. ఎలక్షన్ మందు పాదయాత్ర చేయడం కాదు జగన్ రెడిడు గార్.. దమమేంటే ఇపుపుడు 
పాదయాత్ర చేయండి. ప్రజలు, గర్్ణీ స్త్రీలు ఎల్ంటి ఇబ్బందుల్ పడుత్న్నురో తెలుసతుంది, 
వరా్కాలం మొదలైంది యుదధి ప్రాతిపదికన రోడులా నిరామేణం చేపట్టలని కోర్త్న్నుమ, ఇంకనైన్ 
నిద్రలేవండి లేదంటే మిమమేలిను ఎల్ నిద్రలేపాలో మా అధినేత పవన్ కళ్యణ్ గార్కి బాగాతెలుస.. 
మా జనసైనికులకు బాగా తెలుస అని తెలియచేసార్. ఈ కార్యక్రమంలో కృష్ణ, హర్, మారయ్య, 
మరళి, శంకరయ్య, వంకటమని, మరళి, చందు, పవన్, దయాకర్, నవీన్, ధనశేఖర్, ఢిలీలా, 
ప్రకాష్, కిషోర్, శ్రావణ్ పాల్గాన్నుర్.

జనసేన డిజిటల్ క్యింపెయిన్ లో కనిగిర జనసేన
శతఘ్ను న్్యస్: కనిగర్, జనసేన పార్్ట 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ ప్లుపు మ్రకు 
కనిగర్లో #GoodMorningCMSir 
రోడలా దుసథితిపై డిజిటల్ కాంపైన్, కనిగర్ 
నియోజకవరగా సమన్యకరతు మర్యు 
జిల్లా కార్యదర్్శ అయ్న యలమందల 
రహిమల్లా ఆధ్ర్యంలో ప్రకాశం జిల్లా 
కనిగర్ నియోజకవరగా కనిగర్ న్ంచి 

కందుకూర్ వళ్లా రోడుడు మొతతుం గుంతల మయం పటి్టంచ్కోని అధికార్లు ప్రభుత్ యంత్ంగం 
ఈ కార్యక్రమంలో బాలకేశవ, బాల సబ్రమణ్యం, సరేష్,అల్లార్, గంగరావు, సాయ్, ఇమ్రాన్, 
ఐ.రమ్ష్, డి.రమ్ష్, ససంద్రీ పాల్గాన్నుర్.

గుడ్ మారనాింగ్ సీఎిం సార్ అమీర్ 
బాషా

శతఘ్ను న్్యస్: సద్వటం మండలం, సద్వటం గ్రామంలో 
ఆకుల వీధి ఇళలా మధ్య రోడుడుపై నిలిచి ఉనను నీర్. అక్కడే 
నివససతునను అమీర్ బాష్ ఆవేదనన్ #GoodMorning-
CMSir కార్యక్రమం దా్ర తెలియజేసార్. ఈ సమస్యపై 
సంబంధిత అధికార్లు వంటనే సపుందించి సమస్య తీరచుకపోతే 
జిల్లా కల్క్టర్ దృష్్టకి తీసకెళతుమని జనసేన న్యకులు 
తెలియజేశార్.

త్డిశెట్టి నర్ష్ ఆధ్వర్యింలొ గుడ్ మారనాింగ్ స్ఎిం సార్
శతఘ్ను న్్యస్:  కృష్్ణజిల్లా, పామర్రు నియోజవరగాం, పామర్రు నియోజకవరగాంలో తాడిశెటి్ట నరేష్ 
(ఇంచార్జ్) అద్ర్యంలో గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎంసార్, తోటలావల్లార్ మండల అధ్యక్షులు శనివారపు 
కృష్ణ సమన్, ఆధ్ర్యంలో తోటలావల్లార్ గ్రామంలో వునను రోడులా దుసతుతి పై నిరసన కార్యక్రమం 
జర్గంది. ఈ కార్యక్రమఒలో జనసేన పార్్ట మహిళ న్యకురాలు ద్వా్ర్ పవిత్ర, జనసేన పార్్ట 
కృష్్ణజిల్లా కార్యదర్్శ కాకి ఝానీ్స, రాపరలా ఎంపీటీసీ సభు్యలు కూనపురెడిడు సబా్బరావు, తోటలావల్లార్ 
మండల ప్రధాన కార్యదర్్శలు గంగశెటి్ట సత్యన్రాయణ, బరామే అశ్క్, కృష్్ణజిల్లా ప్రోగ్రామింగ్్స 
కమిటీ సభు్యలు పచిచుగుళ్ళ సధీర్ బాబు, పామర్రు అధ్యక్షులు గుంపు గంగాధర్ రావు, ఏన్గు 
వంకటరతనుం, కిటు్ట, వీర మహిళలలు, తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

వింపూరు గింగులయ్య ఆధ్వర్యింలో జనసేన 
డిజిటల్ క్యింపెయిన్

శతఘ్ను న్్యస్: అల్లార్ 
సీతారామరాజు జిల్లా 
పాడేర్ నియోజకవరగాం, 
గాఢ నిద్రలో ఉనను సీఎంన్ 
మ్లుకొలుపుదాం. రోడులా 
గుంతలోలా పడి ప్రాణాలు 
పోత్నను రోడలా మరమత్తులు 
పటి్టంచ్కోని ప్రభుత్ం 
జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు 

పవన్ కళ్యణ్ ఆదేశాల మ్రకు జనసేన పార్్ట అరకు పారలామంట్ ఇంచార్జ్ డా. 
వంపూర్ గంగులయ్య ఆధ్ర్యంలో రోడలా అదా్న పర్సథిత్లన్ తెలియజేస్తు 
#GoodMorningCMSir అన్ డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ భాగంగా గంగులయ్య 
మాటలాడుతూ 2వ రోజు పాడేర్ నియోజకవరగాం జీ. మాడుగుల మండల కేంద్రం 
న్ండి న్రమేత వళ్లా ప్రధాన రహదార్ గోత్లమయం ప్రజల ప్రాణాలకు రక్షణ 
లేకుండా పోయ్ంది. రోడులా అదా్న పర్సథితిని గమనించాలి. ఇపపుటికైన్ తక్షణమ్ 
వైసీపీ ప్రభుత్ం మ్లుకొని రోడులా మరమమేత్లు చేయాలని పాడేర్ జనసేన పార్్ట 
తరపున డిమాండ్ చేసతున్నుం అల్గే పవన్ కళ్యణ్ ఆదేశాల మ్రకు నిరసన 
కార్యక్రమాలు ఉదృతం చేసాతుమని అన్నుర్. ఈ కార్యక్రమంలో, జనసేన ఇంఛార్జ్ 
డా. వంపూర్ గంగులయ్య, జీ. మాడుగుల మండల అధ్యక్షులు మసాడి బీమనను, 
రమ్ష్, ధరామేరావు, అనిల్ కుమార్, అశ్క్, సంతోష్ మర్యు జనసైనికులు 
తదితర్లు పాల్గానడం జర్గంది.

నిద్రనుించి ల్విండి.. గుింతల రోడ్్డ చూడిండి: 
కురుప్ిం జనసేన

*అపుపులు చేస నవరతానులు పంచడం కాదు రోడులా వేయండి
*గుంతల వద్ వర్న్టులా న్టుత్ నిరసన
*రోడుడు సస్ రూ.750కోటులా ఎక్కడని ప్రశినుంచిన జనసైనికులు
*రోడలాల కోసం తెచిచున అపుపు ఎటు మళిలాంచార్…???

శతఘ్ను న్్యస్: కుర్పాం: జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ ప్లుపుమ్రకు 
రాష్ట్రంలో రోడులా అదా్నసథితిపై గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎం సర్ కార్యక్రమం గుమమేలక్ష్మీపురం 
ఆర్్టసీ కాంపెలాక్్స కి వళ్లా రహదార్పై మర్యు కుర్పాం మండలం, లేవిడి న్ంచి 
నీలకంఠాపురం వళ్లా రహదార్ వద్ కుర్పాం నియోజకవరగా జనసేన పార్్ట న్యకులు 
ఇర్డి ఎంపీటీసీ కడ్రక. మలేలాశ్రావు ఆధ్ర్యంలో వర్న్టులా వేస్తు నిద్రలో కలలు కనడం 
ఆపేస మత్తు నిద్రన్ంచి లేవండి గుంతల రోడుడు చూడండని నినదిస్తు గుడ్ మార్నుంగ్ 
స.ఎం.సార్ అనే ఫలా కార్డులు పటు్టకొని నిరసన ప్రదర్శన నిర్హించార్. ఈ సందర్ంగా 
వార్ మాటలాడుతూ మఖ్యమంత్రి జగనోమేహన్ రెడిడు మొదు్ నిద్ర వీడాలని, రాష్ట్రంలోని రోడలా 
దుసథితిని చూడాలని నియోజకవరగాంలో పలుచోటలా రోడులా పెద్పెద్ గోత్లు పడి వాహన 
సధకులు రాకపోకలకు ఇబ్బందులు పడుత్న్నురని, రోడులా ప్రమాదాలకు నిలయంగా 
మారాయని రాష్ట్రంలో రహదార్లు కనీస మరమమేత్లు కూడా కాలేదని గాఢ నిద్రలో 
ఉనను మఖ్యమంత్రిని నిద్ర లేపేందుకే ఈ కార్యక్రమమని రోడుడు మరమమేత్తుల కోసం అని 
చెప్పు ఎకు్కవ వడీడులకు నిధులు తెచిచు ఆ సమమేలు ఏమి చేశారని పెట్రోల్ మీద ఏట 
సామాన్్యడి న్ంచి రూ. 750 కోటులా రోడ్ సస్ వస్లు చేసతున్నురని, వాటిని ఏమి 
చేశారని ప్రశినుంచార్. ఆ సస్ చూప్ రూ. 6 వేల కోటులా అపుపులు తెచాచురని ఆరోప్ంచార్. 
మఖ్యమంత్రికి జవాబుదార్తనం ఉంటే ఆ నిధులు ఎందుకు ఖర్చు చేశారో వివరాలతో 
శే్తపత్రం విడుదల చేయాలని ప్రభుత్ వైఫల్్యలు కప్పుపుచ్చుకునేందుకు చేసతునను 
ప్రయతానులన్ జనసేన పార్్ట తిప్పుకొడుత్ందన్నుర్. అనంతరం డుమమేంగ సరపుంచ్ 
క్రాంతి మాటలాడుతూ జూలై 15వ తేదీ లోపల రాష్ట్రంలో ఏ గయ్్య ఉండకూడదు అని 
ప్రగల్్లు పలకడం తపపు రాష్ట్రంలో ఒక్క రోడుడు కూడా ఒక్క గయ్్య కానీ పూడచులేదని 
ధ్జమతాతుర్. ఈ ప్రభుత్ం అభివృదిధి చేయడంలో పూర్తుగా విఫలం అయ్్యందని అల్గే 
ఒక మాజీ మంత్రి అధికార పార్్ట జిల్లా అధ్యక్షులు ఉనను నియోజకవరగాంలో కనీసం 
రోడుడు మరమమేత్తులు, గోత్లు కూడా పూడచులేని దయనీయ సథితిలో వుననురని ఆయన 
విమర్్శంచార్. ఈ కార్యక్రమంలో అర్కు పారలామంట్ కార్యదర్్శ కొణిశ. రాజా, అధికార్ 
అనిల్, వార్డు మంబెర్ శ్రీహర్ జనసైనికులు పాల్గాన్నుర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మౌళిక సదుప్యాలను కలిపుించాలని జనసేన డిమాిండ్
శతఘ్ను న్్యస్: పుట్టపర్తు, 
కొతతుచెర్వులోని రెండు మర్యు 
మూడు వార్డులలో సచివాలయాల 
ప్రారంభోత్సవానికి విచేచుసన దుది్కుంట 
శ్రీధర్ రెడిడుకి జనసేన పార్్ట మండల 
కనీ్నర్ పూల శివప్రసాద్ పుట్టపర్తు 
నియోజవరగాంలోని మ్జర్ పంచాయతీ 
అయ్న కొతతుచెర్వులో గడిచిన మూడు 

సంవత్సరాల కాలం న్ండి ఎటువంటి అభివృదిధికి నోచ్కోలేదు. పంచాయతీ నిధులు దుర్్నియోగం 
అవడం జర్గంది. ఇవి జర్గే సంవత్సరాలు కలుసతునను వీటిపైన చర్యలు తీసకోవడం లేదు. 
కొతతుచెర్వు కూడలి రోడలాలో డివైడరలా పైన ఉనను వీధిలైటులా కూడా పడక నెలల కాలం అవుతోంది కానీ 
ఇంతవరకు వాటిని మరమమేత్లు చేయలేదు. శుక్రవారం బిస కాలనీలో ప్రజలతో మమ్కమవ్గా 
అక్కడ రోడలాకి సర్యైన సైడ్ కాలువలు లేక రోడులా మొతతుం మర్కి గుంటలుగా తయారైపోయాయ్. 
పంచాయతీ వార్ కనీసం శానిటైజేషన్ కూడా చేయటేలాదని ప్రజలు వాపోయార్. దరాగా వీధిలో 
ఉనను మసీదు దగగార ఉనను రోడ్ పర్సథితి కూడా సైడ్ కాలవలు లేక అధా్నమైన దుసథితిలో ఉంది. 
వీటి అనినుటి పైన తక్షణమ్ తగన నిధులు కేటయ్ంచి పన్లు పూర్తు చేయాలని ప్రజలకి మౌళిక 
సదుపాయాలని అనినుటినీ కలిపుంచాలని జనసేన పార్్ట తరపు న్ంచి డిమాండ్ చేశార్.

గుడ్ మారనాింగ్ స్ఎిం సార్: గుడివ్డలో రిండవ రోజు
శతఘ్ను న్్యస్: కృష్్ణజిల్లా, గుడివాడ నియోజకవరగాం, జనసేన అద్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ ఆదేశాల 
మ్రకు ఈ నెల 15 ,16 ,17 మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడలా దుసథితిపై డిజిటల్ కాంపెయ్న్ సందర్బంగా 
గుడివాడ జనసేన ఇంచార్జ్ బూరగడడు శ్రీకాంత్ అద్ర్యంలో సా్టనిక కెటిఆర్ మహిళ కళశాల 
ఎదుర్గా గల రోడులా అసతువ్యసతుంగా వుండటంతో అక్కడ జనసైనికులు, జనసేన న్యకులు, 
వీరమహిళలు నిరసన తెలపడం జర్గంది. ఈ సందర్ంగా బూరగడడు శ్రీకాంత్  (ఇంఛార్జ్), పాలంకి 
సారథి, కొదమల గంగారావు, పేర్ను జగన్ (జిల్లా అద్యక్షులు) మర్యు ఇంటూర్ గజేంద్ర(మండల 
అద్యక్షులు) మాటలాడుతూ ప్రభుత్ం తక్షణమ్ రోడులా వేయాలని సీఎం జగన్ ని, కొడాలి న్నిని 
మీడియా పూర్కంగా కోరడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో గాద కిరణ్, మజిజ్ శ్రీనివాస్, జేమ్్స, 
సాయన రాజేష్, వేమూర్ త్రిన్థ్, మాచరలా రామకృష్ణ, చింతా దురాగా రామకృష్ణ (ఐటి కోఆర్డునేటర్), 
అయ్యపపు, కర్ం, చరణ్, దండమ్ వంకట్రమణ, గంట చైతన్య, తథితర్లు పాల్గాన్నుర్.

ఎనినా రాజు ఆధ్వర్యింలో జనసేన డిజిటల్ క్యింపెయిన్
శతఘ్ను న్్యస్: రాజాం, ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రోడులా దుసథితి ప్రభుత్ంకి తెలిసే విధంగా 
జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ ప్లుపు 
మ్రకు #GoodMorningCMSir అనే 
కార్యక్రమానిను రాజాం నియోజకవరగా జనసేన 
న్యకులు ఎనిను రాజు ఆధ్ర్యంలో రాజాం, 
పార్తీపురం రోడుడు వంగర, మది్వలస, మట్ట 
మగూగార్ గ్రామాలలో నిరసన కార్యక్రమాలు 
చేపట్టడం జర్గంది. ఈ విషయంపై ఎనిను 
రాజు మాటలాడుతూ పర్సర ప్రాంతాల 

ప్రజలు, విదా్యర్థిలు, ఉద్్యగులు అనేక మంది ఇదే మారగాంలో ప్రయాణం చేసతున్నుర్ అని.. ఎనోను 
ఏళులాగా ఇదే పర్సథితి ఉన్ను ఇపపుటి వరకు ప్రభుత్ం పటి్టంచ్కోలేదు. సాథినిక శాసన సభు్యలు గాని, 
ఎంపీపీలు, జడిపుటిసలు అనీను వైఎస్ఆర్్సప్ కైవసం చేసకునను రోడులా పర్సథితి మాత్రం మారటం 
లేదని, ఈ పర్సథితి ఇల్గే కొనసాగతే రాన్నను సార్త్రిక ఎనినుకలోలా రాజాం నియోజకవరగాం ప్రజలు 
వైఎస్ఆర్్సపీకి గటి్టగా బుదిధి చెబుతారని, ఇల్ ఉంటే మిగతా నియోజకవరగాల పర్సథితి ఏంట్ 
అరధిం అవుత్ంది అని అన్నుర్. ప్రజలకు కావలసంది వాహన మిత్ర పధకాలు కాదు, వాహన్లు 
వళ్లా రోడులా అని ఎదే్వా చేసార్. సీఎం జగన్ ఇపపుటికైన్ మొదు్ నిద్రలో న్ంచి బయటకు వచిచు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడులా పర్సథితి చూడాలి అని కోరార్. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవరగా జనసేన 
న్యకులు ఎనిను రాజుతో పాటు అపపులన్యుడు, గవరయ్య, వంగర మండల జనసైనికులు 
రమ్ష్, యోగ, శ్రీన్, కార్యకరతులు పాల్గాన్నుర్.

కించికచర్ల జనసేన ఆధ్వర్యింలో గుడ్ మారనాింగ్ 
స్ఎిం సార్

శతఘ్ను న్్యస్: నందిగామ 
నియోజకవరగాం, జనసేన అధినేత పవన 
కళ్యణ్ ఆదేశాల మ్రకు కంచికచరలా 
జనసేన అద్ర్యంలో గుడ్ మార్నుంగ్ 
సీఎంసార్ డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ 

నిర్హించడం జర్గంది.

డిజిటల్ క్యింపెయిన్ లో దువ్వ జనసేన
శతఘ్ను న్్యస్: తణుకు, దువ్ గ్రామంలో ఆరో వార్డులో గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎం 
సార్ రెండో రోజు కార్యక్రమం సందర్ంగా తణుకు నియోజకవరగా జనసేన పార్్ట 
ఇంచార్జ్ విడివాడ రామచంద్ర రావు పాల్గాన్నుర్, మర్యు తణుకు ఇరగవరం 
మండల అధ్యక్షులు చికా్కల వేణు, ఆకేటి కాశి, పంతం న్న్జీ, దువ్ జనసేన 
పార్్ట అధ్యక్షుడు శ్రీరామలు చినిను, పంచాయతీ వార్డు మంబర్ ర్ద్ర గణపతి 
మర్యు దువ్ జనసేన పార్్ట న్యకులు జనసైనికులు ఈ కార్యక్రమంలో 
పాల్గానడం జర్గంది.

త్డిపత్రి జనసేన ఆధ్వర్యింలో డిజిటల్ 
క్యింపెయిన్

శతఘ్ను న్్యస్: తాడిపత్రి, జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్యణ్ 
ప్లుపు మ్రకు డిజిటల్ కాంపెయ్నింగ్ #ఘూదంఒర్నుంగ్ంశిర్ లో భాగంగా 
తాడిపత్రి పట్టంలో బైపాస్ రోడుడు దుసథితిని ప్రభుతా్నికి తెలిసేల్ తాడిపత్రి జనసేన 
న్యకులు జనసైనికులు ఈ కార్యక్రమానిను నిర్హించార్. ఇది అనంతపురం 
న్ండి కడప, నెల్లార్, కాకిన్డ మొదలైన ప్రధాన నగరాలన్ కలిపే హైవే రోడుడు 
ఇంతటి దయనీయమైన సథితిని సషల్ మీడియా దా్రా ప్రజలకు మర్యు మన 
రాష్ట్ర మఖ్యమంత్రికి తెలిసేల్ చేశార్. ఈ కార్యక్రమానిను తాడిపత్రి జనసేనపార్్ట 
న్యకులు కుందుర్తు నరసంహా చార్, రాష్ట్ర చిరంజీవి యువత పట్టణ అధ్యక్షుడు 
ఆట్ ప్రసాద్, జనసేనపార్్ట జిల్లా కార్యక్రమాల కమిటీ సభు్యలు మాధీనేని గోపాల్, 
ఆచ్కటలా అల్తుఫ్ మర్యు కార్యకరతులు షేక్ సాధక్ వలి, షేక్ ఇమామ్ వలి, 
పెడిడురాజు, శివకుమార్ రెడిడు, విజయ్, అజయ్ మొదలైన వార్ పాల్గాన్నుర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


ఆదివారం, 17 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గాఢ నిద్రలో ఉననా సీఎింను మేలుకలుప్దాిం
శతఘ్ను న్్యస్: సంగనమల, జనసేన 
పార్్ట అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గార్ 
ఆశయ సాధనలో భాగంగా జనసేన 
పార్్ట జిల్లా అధ్యక్షులు టి.స వర్ణ్ 
ఆదేశాల మ్రకు #GoodMorn-
ingCMSir డిజిటల్ కా్యంపెయ్న్ 
కార్యక్రమంలో భాగంగా అనంతపురం 
జిల్లా సంగనమల నియోజకవరగాం 
సంగనమల మండలం ఇర్వందుల 
గ్రామానికి వళ్లా రహదార్ రెండు 
సంవత్సరాల న్ండి కంకర వేస అల్గే 
వదిలేశార్ కావున ఈ రోడుడు వంటనే 

సాథినిక ఎమమేలే్య గుతేతుదార్తో తందరగా పని పూర్తు చేయ్ంచవలసనదిగా తెలియజేసతున్నుమని 
లేనిపక్షంలో సంగనమల నియోజకవరగాం జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో ఉద్యమిసాతుమని 
తెలియజేసతున్నుమ. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గాననువార్ జిల్లా సంయుకతు కార్యదర్్శ బొమమేన 
పుర్షోతతుమ రెడిడు సంగనమల మండల కనీ్నర్ తోట ఓబులేస బందల సాయ్ శంకర్, రామ, 
మోహన్, రామంజి, ప్రవీణ్, బాలమనయ్య తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

గుడ్ మారనాింగ్ స్ఎిం సార్… ఈ దారని చూడిండి
శతఘ్ను న్్యస్: ద ర్్శ, జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యణ్ ప్లుపు మ్రకు పార్్ట జిల్లా ఇన్ ఛార్జ్ 
షేక్ ర్యాజ్ మ ర్యు ద ర్్శ నియోజ క వ రగా 
ఇన్ ఛార్జ్ బొటుకు ర మ్ష్ బాబు స్చ న ల మ్ర కు 
జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో గోత్ల మ య మైన  
ప్ర కాశం జిల్లా ద ర్్శ నియోజ క వ రగాం కుర్చేడు 
మండ లంలోని ప డ మ ర గంగ వ రం న్ంచి 
త్మమేద ల పాడు, గంగ దొన కొండ వళ్లా ర హ దార్కి 
మ ర మమే త్లు చేప టే్టల్ చ ర్య లు తీసకోవాల ని 

కోర్తూ… గోత్లు, పాడైపోయ్న ర హ దార్ని సీఎం చూడాలంటూ #GoodMorning-
CMSir పలాకార్డుల తో జనసైనికులు నిరసన తెలిపార్. కార్యక్రమంలో ప డ మ ర గంగ వ రం వార్డు 
మంబ ర్ మ ర్యు జ న సేన పార్్ట ప్ర కాశం జిల్లా ప్రోగ్రామ్ క మిటీ మంబ ర్  పసపులేటి చిరంజీవి, 
వ ర్కూటి న్గరాజు, వర్కూటి రవి, గుమిత చినను సబా్బరావు, దాసర్ న్రాయణ, పసమర్తు 
గుర్బాబు, వ ర్కూటి లక్ష్మీన్రాయణ, ప్.కోటేశ్ర రావు, పసపులేటి న్గేశ్ ర రావు, పసపులేటి 
స్ర్యన్రాయణ, పర్మిశెటి్ట గోప్, పసపులేటి గోప్ పాల్గాన్నుర్.

జనసేన డిజిటల్ క్యింపెయిన్ లో చల్లపలి్ల జనసేన
శతఘ్ను న్్యస్: అవనిగడడు 
నియోజకవరగాం, చలలాపలిలా మండలంలో 
జనసేన పార్్ట నిర్హించిన 
#ఘూదొమేర్ంగ్ంసర్ ప్రోగ్రామ్ చలలాపలిలా 
న్రాయణరావు నగర్ ప్రధాన రహదార్ 
మరమమేత్లు చేయాలి మర్యు అంతర్ 
గత రహదార్లు నిర్మేంచాలని జనసేన 
మండల పార్్ట అధ్యక్షుడు విమలకృష్ణ 
తెలపటం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో 

ఉమమేడి కృష్్ణ జిల్లా సంయుకతు కార్యదర్్శ ఉసామేన్ షర్ఫ్, అవనిగడడు నియోజకవరగా ఐటి కోఆర్డునేటర్ 
నందగోపాల్, వీర మహిళ ఆకుల కనకదురగా, వీరబాబు, మరళి కృష్ణ, రాఘవ, ప్రసాద్, జితేంద్ర, 
జనసైనికులు మర్యు న్రాయణ నగర్ వాసలు పాల్గాన్నుర్.

జనసేన డిజిటల్ క్యింపెయిన్ లో ఇబ్రహింపటనాిం జనసేన
శతఘ్ను న్్యస్:  మైలవరం, జనసేన పార్్ట 
నిర్హిసతునను గుడ్ మార్నుంగ్ సీఎం సార్ అనే 
డిజిటల్ కా్యంపైనింగ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా 
ఇబ్రహంపటనుం మండలంలోని చిలుకూర్ గ్రామం 
న్ంచి దొనబండ వరకు ఉనను రహదార్ వర్ం 
కారణంగా ఏరపుడిన గుంతలన్ కుంగపోయ్న 
రోడుడున్ వంటనే మరమమేత్తులు చెయా్యలని 
అల్గే కేతనకొండ న్ంచి కుటుకులపూడి వరకు 

చిలుకూర్ న్ంచి దొనబండ వరకు ఉనను రహదార్ల పక్కన విధి దీపాలు ఏరాపుటు చేయాలని, వరా్కాల 
సమయంలో ప్రయాణికులు తీవ్ ఇబ్బందులు పడుత్న్నురని ఈ సమస్యకు వంటనే పర్ష్్కర మారగాం 
చూప్ంచాలని జనసేన పార్్ట తరపున ప్రభుతా్నిను డిమాండ్ చేశార్. ఈ కార్యక్రమంలో ఉమమేడి కృష్్ణజిల్లా 
జనసేన పార్్ట కార్యదర్్శ శ్రీమతి లక్ష్మీ కుమార్, ఇబ్రహంపటనుం మండల జనసేన పార్్ట అధ్యక్షుడు పోలిశెటి్ట 
తేజ, జనసేన పార్్ట న్యకులు, సజాత, కొమూమేర్ వంకటసా్మి, తిర్మలశెటి్ట పవన్, అశ్క్, మతా్యల 
సతీష్ మర్యు జనసేన పార్్ట కార్యకరతులు పాల్గాన్నుర్.

యు.పి.రాజు న్యకత్వింలో గుడ్ మారనాింగ్ 
సీఎిం సార్

శతఘ్ను న్్యస్: రాజాం, జనసేన పార్్ట 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ ప్లుపు మ్రకు 
రాజాం నియోజకవరగాం న్యకులు 
యు.ప్.రాజు న్యకత్ంలో గుడ్ 
మార్నుంగ్ సీఎం సార్ హా్యష్ ట్యగ్ తో 
మఖ్యమంత్రికి తెలిసేల్ అదా్నంగా 
ఉనను రాజాం-పాలకొండ, రాజాం-

చీపుర్పలిలా గుంతల రోడులా వద్ డిజిటల్ కా్యంపైన్ నిరసన కార్యక్రమం ఏరాపుటు 
చేశార్. ఈ సందర్బంగా సాథినిక జనసేన పార్్ట జడీపుటీసీ అభ్యర్థి సైడల్ 
జగదీశ్రరావు మాటలాడుతూ వైసీపీ అధికారంలోకి వచిచు మూడేళులా అయ్న్ రోడులా 
వేయలేని దుసథిలో ఉండటం దార్ణమని ఇపపుటికి అయ్న్ మ్లుకొని తందరగా 
రోడులా వేయాలని ప్రభుతా్నిను డిమాండ్ చేశార్. ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో 
న్యకులు రెడిడు బాలకృష్ణ, నమిమే దురాగారావు, ఈశ్ర్, శా్యమ్, అపపులన్యుడు 
తదితర్లు పాల్గాన్నుర్.

నిరసనలు మరింత ఉదృతిం చేసాతుిం: 
హెచ్చరించిన పేడ్డ రామో్మహన్

శతఘ్ను న్్యస్: పవన్ కళ్యణ్ ప్లుపు మ్రకు సషల్ మీడియా వేదికగా డిజిటల్ 
కా్యంపైన్ #GoodMoringCMsir కార్యక్రమంలో భాగంగా జనసేన పార్్ట 
ఆమదాలవలస నియోజకవరగా ఇంచార్జ్ పేడాడ రామోమేహన్ రావు శ్రీకాకుళం- 
ఆమదాలవలస ప్రధాన రహదార్లో గల కొతతు రోడుడు జంక్షన్ వద్ కార్యకరతులతో 
కలిస నిరసన వ్యకతుం చేశార్. ఈ సందర్ంగా ఆయన మీడియాతో మాటలాడుతూ 
ఆంధ్రప్రదేశ్లా రహదార్లు మృత్్య దా్రాలన్ తలప్సతున్నుయని అన్నుర్. 
రోడులా అంతా గుంతలమయం కావడంతో ప్రజలు రోడుడు ప్రయాణం చేయడానికి 
భయాందళన చెందుత్న్నురన్నుర్. ప్రభుత్మ తక్షణమ్ ప్రభుత్ం సపుందించి 
రహదార్లు మరమమేత్తులు చేస ప్రజలకు ప్రాణాలన్ కాపాడాలని విజ్ఞప్తు చేశార్. 
లేని పక్షంలో నిరసనలు మర్ంత ఉదృతం చేసాతుమని హెచచుర్ంచార్.

జనసేన డిజిటల్ క్యింపెయిన్ లో 
కోడ్మూరు జనసేన

శతఘ్ను న్్యస్: కరూనులు జిల్లా, కోడుమూర్ నియోజకవరగాం కోడుమూర్ 
మండల కేంద్రంలో (కోడుమూర్-మడుమలగుర్తు రోడ్) గోరంటలా మయ్న్ 
రోడ్ దుసథితిని వివర్స్తు కోడుమూర్ నియోజకవరగాం జనసేన పార్్ట తరపున 
నిద్రపోత్నను మఖ్యమంత్రి జగన్ ని మ్లుకొలపుడం కోసం జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యణ్ ఆదేశాల మ్రకు #GoodMoringCMsir డిజిటల్ కా్యంపెయ్నింగ్ 
కార్యక్రమానిను నిర్హించడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గానను న్యకులు 
ఆకెపోగు రాంబాబు, ఎలలాపపు, శాలుబాష్, రాజు, గర్ష్, కమల్ రాజు, సంకనను, 
మరళి, రవి, మధు జనసైనికులు కార్యకరతులు పాల్గానడం జర్గంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


ఆదివారం, 17 జూల ై2022

శ్రీమతి కింతిశ్రీ గార అధ్వర్యింలో ఎచె్చర్ల నియోజకవర్ సా్ధయిలో మత్స్యకర అభు్యననాత సభ
శతఘ్ను న్్యస్: శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఎచెచురలా నియోజకవరగాం, ఎచెచురలా నియోజకవరగా న్యకురాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ గార్ అధ్ర్యంలో ఎచెచురలా నియోజకవరగా సాధియ్లో మత్సష్కార 
అభు్యననుత సభన్ డీమచిచులేషం లో ఘనం గా నిర్హించడం జర్గంది.మర్యు  డీ మత్యలేశం పంచాయతీ మత్సష్కార జనసైన్కులు ఈరోజు జనసేన జండా ఆవిష్కరాణ 
చెయడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ఎత్తున ప్రజలు పాల్గాని వార్ సమస్యలు తెలియజేసార్,ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్య అధిలుగా రాష్ట్ర కార్యదర్్శ దురాగా ప్రశాంతి 
గార్, రాష్ట్ర కార్యనిర్హణ వైస్ ప్రెసడంట్ డాక్టర్ విశ్కే్సన్ గార్, శ్రీకాకుళం జిల్లా న్యకులు శ్రీ గేదల చైతన్య గార్,సరే్శ్రావు గార్ పాల్గాన్నుర్.
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